Kedves leendő Versenyzőnk!
Ezennel tisztelettel meghívjuk a XV. Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőző Versenyre.
Tájékoztatjuk, hogy a halfőző versenyt a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület
szervezi. Egyesületünk célja a rendezvény eddigi hagyományainak megőrzése, a kollektív gasztronómiai
tevékenység és az együtt szórakozás kiszélesítése. A rendezvény attrakciójaként biztosítani kívánjuk a
látogatók részére a helyben vásárolható halászleveket és sült halat, valamint szakmai programokkal,
bemutatókkal a halászat hagyományát és gasztronómiáját kívánjuk erősíteni.
A verseny időpontja: 2013. augusztus 18. (vasárnap)
Verseny helyszíne: Gyomaendrőd, Népliget / Endrődi városrész, Hídfő Vendéglő mögött./
Nevezési határidő: 2013. augusztus 9.
Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a nevezési határidő után sajnos már nem tudjuk elfogadni a
jelentkezést!
Nevezési díj: 4000 Ft (max. 3 étel zsűrizése esetén)
A rendezőség biztosítja a versenyzők részére:
- Térítés ellenében: a főzéshez szükséges halat, (csapatonként az általuk kért és
befizetett mennyiséget) valamint sörpad garnitúrát.
- Díjmentesen: tűzifát, vízlelőhelyet, valamint a verseny díjait.

csekken

Lehetőség van természetesen saját /hozott/ halból készített ételek főzésére is, ez esetben csak a 4000.- Ft
nevezési díjat kérjük befizetni, s a jelentkezési lapon egyértelműen jelezni, hogy nem kérnek halat.
A versenyzőknek kell gondoskodniuk a következőkről: járulékos anyagokról (fűszerek, stb.),
kéziszerszámokról, vágódeszkáról, a tisztításhoz és az előkészítéshez szükséges edényekről, vödörről,
bográcsról és bográcsállványról, valamint a zsűrizéshez asztalterítőről, hagyományos tálaló edényekről
(ne műanyag legyen), evőeszközről, szalvétáról, egyéb dekorációról, és az asztalokról-padokról, abban
az esetben, ha nem igényeltek a szervezőktől térítés ellenében sörpad garnitúrát. Az asztalokat kérjük
terítővel vagy fóliával lefedni. Az elkészült ételek árusítása a rendezvényen tilos.
Felhívjuk a versenyben résztvevő főzőket, hogy az egészségügyi előírások figyelembe vételével a
főzést kötényben, hosszú nadrágban, fedett felsőtesttel és fejfedőben (sapka, kendő) stb. végezzék.
MEGFELELŐ ÖLTÖZÉK HIÁNYÁBAN A ZSŰRI KIZÁRJA A VERSENYZŐT!
A zsűri döntése megtámadhatatlan!
Regisztráció:
• Regisztráció: augusztus 18-án, 7:30 – 8:45-ig
• Egy nevező maximum három halétellel nevezhet be a versenybe.
• A főzés folyamatát a vendégek, a zsűri és a közönség figyelemmel kísérheti.
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Kategóriák:
1. Tiszai – Körösi jellegű halászlé

2. Dunai jellegű halászlé
3. Egyéb halétel (halpörkölt, halpaprikás, sült halak, stb.)
Az 1. és 2. kategóriában kizárólag a rendezőség által biztosított ponty készíthető el. Adalékanyagok
korlátlanul felhasználhatók.
A 3. kategóriában, amennyiben az alapanyag nem ponty, a halról is a versenyzőnek kell gondoskodnia.
A zsűrizés folyamata és szempontjai:
• Regisztrációkor a nevező megkapja a sorszámot, a sörpad garnitúrát (feltéve hogy kért és
fizetett sörpad garnitúráért a nevezéskor), két szemetes zsákot, (melyekbe elkülönítve kell
tárolni a veszélyes és egyéb hulladékot), majd a regisztráció után a megadott helyen átveheti az
előre kifizetett halat (feltéve, hogy előzetesen szintén kért és fizetett az igényelt mennyiségű
halért). A sorszám egy A/4-es laminált lapra lesz ráírva, és a regisztrálás sorrendjében kerül
kiosztásra. Ezt a sorszámot kell jól láthatóan kihelyezni a sátorra. A főző személye illetve a
csapat ezen a sorszámon lesz regisztrálva.
• A versenyzők ételeit a zsűri már a feldolgozás kezdetétől pontozni fogja. A zsűritagok már az
előkészítés alatt körbejárnak és megtekintik a versenyzőket, így a főzés egész folyamata
értékelve lesz az alább feltüntetett szempontok szerint.

• A zsűrizésre szánt ételt nem kell vinni, a zsűri „házhoz megy” és a főzőhelyen fogja

megkóstolni illetve pontozni az ételt. Kérjük, hogy 3 személyre szíveskedjen biztosítani a
zsűrizésre szánt ételt, 3 külön tálban vagy tányérban (műanyag nem lehet!). A bírálási
szempontnál a zsűri fogadása, a tálalás módja, igényessége is számít (szépen megterített
asztal, hagyományos kerámia edények, evőeszközök, szalvéta, dekoráció stb.).

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI ÉS A PONTSZÁMOK:
 Helyszín, környezet (előkészületek, tisztaság, hulladék gyűjtése, kezelése)
 Megfelelő megjelenés (előírások szerinti öltözet)
 Az étel megjelenése
- szín
- küllem, állag
- illat
 Az étel íze, zamata
 Hús íze, konzisztenciája
 Összbenyomás
Maximális pontszám
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1 – 10 pont
1 – 10 pont
1 – 10 pont
1 – 10 pont
1 – 10 pont
1 – 30 pont
1 – 15 pont
1 – 25 pont
120 pont

A VERSENY DÍJAZÁSA:
A zsűri a pontozás végeredménye alapján a versenyzőket arany, ezüst és bronz fokozatú főzőknek
nyilvánítja, amelyről oklevelet állít ki. A verseny díjkiosztóján átadásra kerülnek a minősítést jelentő
oklevelek, a GYÜSZ-TE személyes ajándéka, a kategória I-II-III. helyezéseinek díjai, a különdíjak és a
verseny „legjobb halászleve” közönségdíj.
Közönség díj: „A legjobb halászlé” kupa + Oklevél + 15 000 Ft pénzdíj
(A halászlé mustra műsorszámon a legtöbb pontot elért versenyző kapja.)

Kategória győztesek:
I. helyezés: kupa + oklevél + 10 000 Ft pénzdíj
II. helyezés: kupa + oklevél + 7 500 Ft pénzdíj
III. helyezés: kupa + oklevél + 5 000 Ft pénzdíj
Különdíjak:
1. Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet támogatásával hagyományőrző különdíja: oklevél + 10 000 Ft
pénzdíj
2. Körösi Halászszövetkezet Gyomaendrőd különdíja: éves horgászengedély
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának különdíja: Oklevél + Ajándék
A rendezvényre további különdíj felajánlásokat örömmel fogadja a zsűri és a szervezők.
A zsűri döntése megtámadhatatlan!
Nevezési díj, átutalható a GYÜSZ-TE 53200015-11082390 számlaszámra (ebben az esetben az
átutalás ”megjegyzés rovatában” kérjük, hogy tüntesse fel a nevét/csapat nevét és postai címét a
beazonosíthatóság végett!), vagy befizethető a gyomaendrődi Tourinform Irodában (5500
Gyomaendrőd, Kossuth utca 9. , a Katona József Művelődési Központ épületében).
Nevezési díj / max. 3-féle étel /: 4.000.-Ft. + az igényelt hal / ponty / költsége.
/800.-Ft/ kg, amely a hulladék elszállításának költségét is
tartalmazza./
+ az igényelt sörpad garnitúra költsége: 2 200 Ft/1 garn.
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/Pl.: a „Nefelejcs Csapat” kért 3 kg halat, és egy sörpad garnitúrát akkor a befizetési csekken összesen:
8.600.- Ft-ot kell befizetnie./
Kérjük, ne felejtse el az átutalást igazoló bizonylatot/átutalási megbízás másolatát és a nevezési
lapot megküldeni egyesületünk részére (a gyomaendrődi Tourinform Irodába, 5500 Gyomaendrőd
Kossuth utca 9, a Katona József Művelődési Központ épületében), legkésőbb 2013. augusztus 9-ig.
Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a nevezési határidő után sajnos már nem tudjuk elfogadni a
jelentkezést!
FIGYELEM! A fenti összeg a szállásköltséget nem tartalmazza.
A versennyel és szállással kapcsolatos információkért kérjük, keresse a Tourinform Irodát (06-66/386851)
A verseny megfelelő előkészítése érdekében kérjük a határidő pontos betartását!
Számunkra megtisztelő versenyünkön való részvétele melyet nagyon-nagyon köszönünk. Cserébe
fogadja tőlünk kísérő programunkat és a versenyen várható sikeréért előre is gratulációnkat.
Gyomaendrőd, 2013. július 10.
Tisztelettel,

Pájer Sándor
GYÜSZ-TE elnöke
30/9672741
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