Valgas – Valkas gaļas cepšanas konkurss „Grils bez robežām2015”
NOLIKUMS

Vieta: Valgas pilsēta
Laiks: svētdien, 2015.g 10. maijā
Raja iela 18, Valga – uz laukuma pie t/c Rimi
Svētdien:
10.00 Gaļas cepšanas konkursa atklāšana, izejvielu izsniegšana
10.30 Jautras aktivitātes uz skatuves
11.30 Sapulcējas žūrija
12.00 Servēšanas sākums
14.30 Apbalvošana
Reģistrācija
-

Igauņu komandām jāreģistrējas pa e-pastu piirilaat@valgalv.ee, latviešu komandām pa
e-pastu sniedze.ragze@valka.lv līdz 2015.g 30. aprīlim. Izejvielas komandām tiks
pasūtītas uz reģistrācijas pamata.

-

Pēc reģistrācijas Jūs pa e-pastu saņemsiet apstiprinājumu un rēķinu, kas jāapmaksā
līdz 2015.g 7. maijam.

Valga Linnavalitsus (Valgas pilsētas dome)
SEB Pank AS EE491010202000577004
Swedbank: EE092200221019163791
Nordea Pank: EE391700017003041389
Skaidrojums: konkursa “Grils bez robežām” dalības maksa
Kontaktinformācija:
Igaunijā – Margus Ojaots margus.ojaots@vkok.ee
Latvijā - Sniedze Ragže sniedze.ragze@valka.lv

Dalības maksa
Dalības maksa ir 20.- € komanda.

Gaļas cepēju komanda ir komanda, kas gatavos sacensību ēdienu (ēdienus). Komandai ir
kapteinis, kurš atbild par komandas un tās viesu uzvedību komandai ierādītajā teritorijā.
Servēšana
Plkst. 12.00 ēdiens nr. 1:
Plkst. 12.30 ēdiens nr. 2:
Plkst. 13.00 deserts/ „Freestyle”
Galds „aklajai” vērtēšanai ir atvērts 5 minūtes pirms un 5 minūtes pēc vērtēšanas sākuma.
Sacensību ēdieni netiks pieņemtas pirms un pēc šī laika.
Noteikti jāizmanto visi ēdienu groza produkti!
Organizatori izsniedz katrai komandai numurētus, vienādas kvalitātes un apjoma produktu
grozus (kastes), kuru saturs noteikti ietvers sekojošo:
2 ribiņu gabali
1 gab. liellopu gaļas mīkstuma apm. 2-2,5 kg.
Šie produktu grozi tiks izlozēti pēc numuriem.
Gatavojamu ēdienu definīcija
Izejvielu konteineri nedrīkst ietvert neko citu, bet tikai vienīgi iepriekš minētos produktus un
pamatkomponentus. Kā pamatkomponentus ir atļauts izmantot tikai pievienotos salātus. Mērci
kā piedevu izmantot nedrīkst.
Jāsagatavo 7 porcijas:
1 šķīvis prezentācijai (izsolei)
6 kārbas/konteineri „aklajai” vērtēšanai.
Ēdiens nr. 1. Ribiņas.
Katrai porcijai noteikti jāsatur kauliņš (-i).
Ēdiens nr. 2. Liellopa gaļas mīkstums.
Gaļu var sadalīt pēc patikšanas.
Ēdiens nr. 3 Deserts / „Freestyle”
Komanda var ņemt līdzi un izmantot visus produktus, ko vēlas. Vismaz 60% no gatavā ēdiena
jābūt siltam un ceptam krāsnī vai uz grila.

Pie ēdiena nr. 1 un nr. 2 nedrīkst neko citu izmantot. Palīglīdzekļus, kā alumīnija foliju,
iesmus utt. ir atļauts izmantot pie cepšanas, bet tos nedrīkst ielikt ēdiena kārbā/konteinerā.

Žūrijas kritēriji:
Vērtēšanas kritēriji pie ēdieniem nr. 1 un nr. 2:
A. Izskats
B. Pamatkomponenta garša
C. Pamatkomponenta briedums
Ēdieni, kuri izgatavoti ar papildus garnējumu vai dekoru, tiks izbrāķēti un vērtēti ar 0.
Ēdienu nr. 3
Desertu vērtēs pēc:
A. Izskata
B. Garšas
C. Radošuma
D. Vai tas ir īsts cepts/grilēts produkts.
Žūrija sastāv no 6 tiesnešiem, kuri produktus vērtēs „akli”, tas ir – nezinot to gatavotājus. No
sešiem žūrijas vērtējumiem atdalīs visaugstāko un viszemāko vērtējumu.
Vērtēšana notiks sekojoši:
Skala 1,0 – 10,0:
1 - visiem saprotami negaršīgs
2 - pārogļojies vai jēls
3 – stipri pārcepts vai negatavs
4 – pārcepts vai negatavs
5 - pieņemams
6 - labs
7 - ļoti labs
8 - lielisks
9 – sevišķi izdevies
10 – nepārspējams.

Grilēšanas un BBQ ierīces
Cepšanai ir atļauts izmantot tikai malku, kokogles un koka granulas. Ierīcēm jāatbilst spēkā
esošajiem drošības noteikumiem.
Elektrība
Vēl nav lēmuma par elektrības izmantošanu.
Ūdens
Konkursa norises vietā ir pieejams aukstais ūdens.
Drošība
Ugunsdrošības dēļ katrai komandai ir jāņem līdzi atzīts un pārbaudīts ugunsdzēšamais
aparāts un ugunsdzēšanas sega.
Sacensību teritorija
Katrai komandai iedalīs sacensību teritoriju 4x6 m. Ja aprīkojumam vajadzīga lielāka
teritorija, lūdzam iesniegt iesniegumu ar izmēriem. Komandas var izmantot vienu telti, ja ir
tāda vēlme, izņemot cepeškrāsni vai grilu.
Prezentācija
Visām komandām ir iespējams sevi publikai aktīvi prezentēt - ar barbeque priekšnesumiem,
ar ēdieniem, ko var ēst bez galda piederumiem. Šādi piedāvājumi atdzīvina sacensību
laukumu un rūpējas par labu garastāvokli gan komandu, gan publikas vidū.
Ir atļauts tirgoties.
Vērtēšana
Vērtēšana notiek atbilstoši WBQA noteikumiem.
Kārbas/ konteineri, kas ir domāti slepenai vērtēšanai, tiks izsniegti sacensību dienā.
Komandām ir atļauts izmantot tikai šos konteinerus! Vērtēšanai nodotās kārbas tiek
pārmarķētas, pirms nonāk pie žūrijas.
Aizliegts izmantot jebkādu marķējumus vai citu pielikumu, kas ļautu identificēt komandu.
Reglamenta un noteikumu pārkāpēji tiek diskvalificēti.

Tituli un apbalvošana
Visu vērtējumu kopsavilkumā uzzinās sacensību uzvarētāju.

Visas komandas un to dalībnieki dod atļauju organizatoriem un viņu partneriem izmantot
fotogrāfijas, vārdus, skaņas ierakstus reklāmas nolūkos gan drukātos, gan arī citos plašsaziņas
medijos, it īpaši radio, televīzija un internetā.
Komandas prezentācija

Komanda drīkst bez īpašas maksas reklamēt savus sponsorus sacensību teritorijā sekojoši:
- Komandas sponsoru reklamēšanai var brīvi noformēt 1m² lielu plakātu. Plakāta izmēri ir
noteikti: 1x1m. Citi izmēri ir aizliegti.
- Uz komandas apģērba (uz augšējās daļas, uz priekšauta) ir atļauts izmantot komandas
sponsoru logo.

