Bjelovarski sajam
društvo s ograničenom odgovornošću za organiziranje sajmova i izložbi

Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 8

SAJAMSKI PROSTOR GUDOVAC
Tel: 043/238-840, Fax: 043/238-841
OIB: 95270568579 • Matični-porezni broj: 01190652
Račun: HR4324020061100004959

www.bj-sajam.hr

P RAVI LNI K
o natjecanju u pripremi roštilja - ''Majstori Roštilja''
I OPĆI DIO
Članak 1.
Predmet Pravilnika je način organizacije natjecanja u pripremi roštilja ''Majstori Roštilja'', koje se održava kao dio
priredbe Prezentacija proizvođača mesa i suhomesnatnih proizvoda.
Organizator natjecanja je Bjelovarski sajam d.o.o..
Članak 2.
Natjecanje će se održati na Sajamskom prostoru Gudovac, u srijedu 29. travnja 2015. godine.
Na natjecanju u pripremi roštilja kao natjecatelji mogu sudjelovati sve ekipe koje ispune prijavnicu i prijave se za natjecanje.
Članak 3.
Svaka ekipa može biti sastavljena od jednog (1) do najviše tri (3) člana.
Članak 4.
Prijava za natjecanje sadrži:
- osnovni podaci o ekipi koja se natječe (naziv i mjesto),
- popis natjecatelja,
- podaci kontakt osobe.
Prijava se dostavlja organizatoru najkasnije do ponedjeljka, 27. travnja 2015. godine.
Članak 5.
Nagrade na natjecanju u pripremi roštilja ''Majstori Roštilja'':
- 1. mjesto - nagrada i priznanje za sudjelovanje,
- 2. mjesto - nagrada i priznanje za sudjelovanje,
- 3. mjesto - nagrada i priznanje za sudjelovanje.
- sve ostale ekipe će primiti priznanje za sudjelovanje
Članak 6.
Organizator svakoj ekipi osigurava:
- 5 kg svježeg i nezačinjenog mesa
(vratina, carsko, juneći ramstek, mljevena svinjetina i mljevena junetina),
- drvo za loženje,
- plastični pribor za jelo (tanjuri, vilice i noževi),
- kruh,
- radni prostor.
Ekipa donosi na natjecanje:
- roštilj i ostalu potrebnu opremu i pribor za pripremu roštilja,
- začine za mariniranje i pripremu mesa (po vlastitom izboru i receptu),
- dodatnu količinu svježeg i nezačinjenog mesa (po vlastitom izboru),
- drveni ugljen,
- plinsko ložište i plinsku bocu (ako koriste plinski roštilj).
Zabranjeno je donošenje gotovog - unaprijed pripremljenog mesa.
Cjelokupna priprema i pečenje mesa se odvija u zadanom vremenu.
Nepridržavanje ovih uputa rezultira automatskom DISKVALIFIKACIJOM iz daljnjeg dijela natjecanja.

Članak 7.
Natjecateljske ekipe dolaze na priredbu između 8,30 i 9,30 sati.
Službeni početak natjecanja je u 10,00 sati i započinje paljenjem vatre, a vrijeme između dolaska i početka natjecanja
ekipe koriste za smještavanje, preuzimanje mesa i ostalih osiguranih namirnica te za predradnje poput mariniranja i pripremanja
mesa za pečenje.

II NAČIN OCJENJIVANJA
Članak 8.
Ocjenjivanje provodi Ocjenjivačka komisija od najmanje 3 člana koje imenuje organizator natjecanja Bjelovarski sajam
d.o.o..
Članak 9.
Raspored na mjesto natjecanja odrediti će unaprijed organizator natjecanja i biti će vidljivo istaknuto na svakom stoluradnom prostoru.
Službeni početak natjecanja je u 10,00 sati a znak za početak (paljenje vatre) daje Organizator natjecanja.
Od 12,00 sati će započeti preuzimanje uzoraka gotovih jela, na način da će radno osoblje Organizatora od svake ekipe
preuzimati na tanjuru ili pladnju dovoljnu količinu mesa od svih pet vrsti mesa koje su ekipe preuzele prije početka natjecanja, te
ih odnositi Ocjenjivačkoj komisiji na degustaciju i ocjenjivanje.
Uzorak bilo koje druge vrste mesa se neće ocjenjivati.
Članak 10.
Isključivo radno osoblje Organizatora donosi uzorke Ocjenjivačkoj komisiji i postavlja ih na stol za ocjenjivanje.
Jedna kuverta sa šifrom uzorka se ostavlja ispod tanjura sa uzorkom, dok drugu kuvertu sa šifrom uzima natjecateljska
ekipa i služi im kao kontrolna prilikom proglašenja rezultata.
Članak 11.
Kategorije ocjenjivanja i način ocjenjivanja će biti objašnjene natjecateljskim ekipama prije samog početka natjecanja i
pismeno objavljene na prostoru gdje će se odvijati natjecanje.
Članak 12.
Satnica natjecanja:
Srijeda (29. travnja 2015.) - ''Majstori Roštilja''

8,30 - 9,30 sati
o dolazak natjecatelja, preuzimanje mesa i ostalih osiguranih namirnica te smještavanje u radne
prostore
 10,00 sati
o početak natjecanja
 12,00 – 13,00 sati
o završetak natjecanja - predaja uzoraka i ocjenjivanje
 13,30 sati
o objava rezultata natjecanja, proglašenje pobjednika i podjela nagrada.
Članak 13.
Svaki natjecatelj nakon ocjenjivanja raspolaže s svojim pripremljenim jelom. Može ga besplatno dijeliti prijateljima i
posjetiteljima.
Zabranjena je prodaja pripremljenih jela.
Članak 14.
Organizator natjecanja, Bjelovarski sajam d.o.o., zadržava pravo izmjene Pravilnika o natjecanju u pripremi roštilja
''Majstori Roštilja'', te jedini ima pravo tumačenja odredbi ovoga Pravilnika.
U Bjelovaru, 15. travnja 2015. godine.
Organizator natjecanja - Bjelovarski sajam d.o.o.

