
                                    

VI Otwarte Mistrzostwa Dzierżoniowa w Grillowaniu  

30.04.2017 r. 

Regulamin 

I. Sprawy ogólne 

1. Organizator  

OSiR Dzierżoniów 

2. Termin i miejsce zawodów 

30.04.2017 r. Stadion Miejski w Dzierżoniowie, ul. Wrocławska 47, godz. 15.00-18.00 

 

II. Zasady uczestnictwa 

1. W zawodach biorą udział drużyny max 3 osobowe (osoby pełnoletnie lub z opiekunem)   

2. Zgłoszenia do 24.04.2017 r. na adres e-mail imprezy@hotelosir.pl lub pod nr tel 74 645 05 41 wew. 384. 

3. Do zawodów organizatorzy dopuszczą 10 drużyn (liczy się kolejność zgłoszeń) 

4. Każda drużyna wpłaca wpisowe w wysokości 20 zł. 

 

III. Sprawy sędziowskie 
1.  Ekipy biorące udział w zawodach zobowiązane są do przygotowania i  przyrządzenia produktów do grillowania: 

- karkówka 

- kurczak  

- ryba  

2. Organizator dostarcza produkty do grillowania oraz dodatki i przyprawy przed rozpoczęciem imprezy  

3. Uczestnicy mogą korzystać z własnych mieszanek przypraw  i dodatków. 

4. Organizator  zapewnia każdemu zespołowi: 

- grill (można korzystać z własnego) 

- stolik  

- produkty i dodatki do grillowania 

- zestaw  warzyw 

- węgiel drzewny i podpałkę  

 

5. Do grillowania zawodnicy używają własnych, sztućców, talerzy/porcelany, noży, szczypców, sprzętu AGD itp. 

Drużyny mają prawo używać własnych dekoracji. 

6. Uczestnicy zobowiązani są do używania rękawic ochronnych i innych zabezpieczeń 

7. Zawody rozpoczynają się  ok. godz. 15.30. Każdy zespół wylosuje swoje stanowisko do pracy. O godz. 17.15 należy 

przygotować swoje potrawy dla komisji sprawdzającej. 

 

8. Jakość co najmniej grillowanych produktów ocenia jury. Ocenie podlegają:  

- smak potraw 0-5 pkt. 

- wygląd potraw 0-5 pkt. 

- sposób serwowania 0-5 pkt. 

- dekoracja potraw 0-5 pkt. 

- ubiór drużyny 0-5 pkt 

- dekoracja stoiska 0-5 pkt 

Max: 30 pkt. 

9. Skład jury to 3-4 osoby: Burmistrz Miasta, Dyrektor OSiR, organizator  imprezy lub inny członek wybrany przez 

organizatora 

 

IV. Postanowienia ogólne 

 1.  Za zajęcie miejsc 1-3 organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody 

- 1 miejsce nagroda wartości 500 zł 

- 2 miejsce nagroda wartości 300 zł 

- 3 miejsce nagroda wartości 200 zł. 

2. Uczestnicy Mistrzostw startują na własną odpowiedzialność i zobowiązani są do przestrzegania wszystkich wskazówek i 

zaleceń wydawanych przez Organizatora w trakcie imprezy.  

3. O  sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator. 

 

 

 

 

 

   

mailto:imprezy@hotelosir.pl


Proponowany przebieg imprezy 

 

 

15.00 – Zbiórka drużyn, przygotowanie stanowisk  

15.30 – Oficjalne otwarcie zawodów, powitanie uczestników, omówienie regulaminu.  

15.45 – Rozpoczęcie Grillowania 

17.00 – Degustacja potraw przygotowanych w czasie pokazu 

17.15 – Zakończenie grillowania – komisyjna degustacja 

18.00 – Wręczenie nagród 

18.15 – 20.00 -Biesiada przy grillu 

 

 

 


