
2021. évi Nagy Gyula Emlékverseny

A verseny részvételi és nevezési szabályai, a versenyek lebonyolításának menete

Részvételi szabályok:

A főzőverseny lebonyolítása egyfordulós.

Minden klubból, tetszés szerinti csapat indulhat. A csapatok létszáma 1-3 fő lehet.

Egy klubból akár több csapat is nevezhet a versenyre. 

A  nevezés úgy  történik,  hogy  a  versenyre  benevezni  kívánó  csapat  jelentkezési
szándékát  a  versenykiírás  mellékletét  képező  jelentkezési  lap  kitöltése  és  a
régiófelelősnek történő eljuttatásával jelzi. A régiófelelősök a jelentkezéseket összegyűjtve
megküldik elektronikus, vagy papír formátumban a NAVNYOSZ titkárságra.

(E-mailcím: nyugdijas@nav.gov.hu  vagy 1093 Budapest Mátyás u. 16.) legkésőbb 

2021. augusztus 10-ig.

A versenyre  szabadtűzön,  (tűzifa,  vagy  gázégő igénybevétele  lehetséges)  bográcsban
elkészített halászlével lehet nevezni.  

Figyelem! Tüzet rakni, illetve a gázégőt üzemeltetni csak kizárólag a beton felületen
lehet. A füvön nem!!!

A bírálati szempontok az alábbiak:

- az étel alapanyagok előkészítési menete,

- a munkakörnyezet, tisztaság, öltözet,

- tálalás,

- íz világ, íz harmónia,

- az étel hagyományos alapanyagokból készül.

Az elkészült ételből, azt megfelelő módon tálalva, egy adag kóstolót kell a zsűri részére
biztosítani. 

Figyelem!  Nevezés nélkül, vagy nem a versenykiírásban szereplő étel elkészítése
esetén a csapat nem díjazható.

A verseny lebonyolításának ideje: 2021. szeptember 04. 

Helyszín:  NAV KEKI  Oktatási  Központja  és Csónakháza (Budapest,  Királyok útja  317-
319.)

A  lebonyolítás  során  az  étel  elkészítéséhez  használt  edények,  főzőberendezések,
tüzelőanyag helyszínre szállítása saját költségen történik.

Az alapanyagok beszerzése szintén saját (klubköltségen) valósítható meg.

Ennek  megfelelően  tehát  a  csapatok  részvételi  feltételeinek  biztosítása  a  klubok
felelőssége.
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A helyezéseket független külső/ belső szakértő zsűri fogja eldönteni.

A zsűri a részvétel során saját megítélése alapján a versenyző csapatokat különdíjban is
részesítheti.

Az ételek bemutatása a zsűrinek

Annak  érdekében,  hogy  a  zsűri  pártatlanságát  megőrizzük,  az  elkészült  ételeket  a
főzőcsapatoktól a zsűri elé egy harmadik személy, egy „futár” fogja vinni.
A főzőcsapat vezetője jelzi a futár felé, hogy az elkészült étel vihető a zsűri elé. A szállítás
érdekében ezért az ételeket tányérban tálalva, azt egy tálcán elhelyezve, a csapat által
zsűrizésre előkészített formában kérjük a futár részére átadni.
A futár az átvételt a főzőcsapat főzőhelyszínén veszi át, és egyedül, kíséret nélkül szállítja
a zsűri asztalához.
Az átvétel  során a futár  egy sorszámot  ad  át  a  csapatnak,  és ugyanezt  a  sorszámot
helyezi el a tálcán is, valamint egy, csak általa ismert nyilvántartásba bevezeti, hogy mely
csapat mely sorszámot kapta.
Így  a  zsűri  csak  a  sorszámok  alapján  tudja  az  ételeket  minősíteni,  és  az  összes
versenyétel bírálata után derül csak ki, hogy mely sorszám mely csapatot fedi.

Ugyanaznap,  a  versennyel  egyidejűleg  kerül  megrendezésre  az III.  NAVNYOSZ tagok
nyárbúcsúztató fesztiválja, melynek programja a későbbiekben kerül ismertetésre.

Mivel  a  verseny  lebonyolítása  egybe  esik  a  nyárbúcsúztató  fesztivállal,  így  az  ott
megjelent résztvevők és a vendégek étkezési ellátását az alábbiak szerint valósítjuk meg:

A csapatok mérjék fel, hogy a klubból, a klub szervezésében hány fő fog részt venni a
rendezvényen.

Ennek alapján már eldönthető, hogy hány fő ellátásáról kell gondoskodniuk. 

Vélhetően  minden  résztvevő  annak  a  klubnak  az  ételét  fogja  fogyasztani,  amely  klub
szervezésében a rendezvényen részt vesz.

Az elkészült étel után az étkezési ellátást biztosító klub a klubtagjai (csak a klubtagok)
számától függően személyenként 500.-Ft támogatásra tarthat igényt.
 Az étkezéssel ellátott nem klubtagok esetében pedig a versenyre benevező klub dönthet
úgy, hogy személyenként támogatás címén összeget kér az ellátás után. 
Ezt az összeget a klub önállóan állapítja meg.

Vagyis  a NAVNYOSZ 500.-Ft-tal  támogatja  fejenként  a  főzőversenyre  benevezett  klub
klubtagjainak  ellátását,  míg  a  nem  klubtagok,  valamint  a  csapatot  nem  indító  klubok
részére ilyen támogatás nem jár.
A klubtagok utáni támogatás utófinanszírozott, a rendezvény lebonyolítását követően, a
rendezvényen  résztvevő,  a  versenyre  benevezett  klub  klubtagjairól  készült  jelenléti  ív
benyújtásával igényelhető.

Figyelem!!
A főzőversenyre benevező csapatnak halászlevet kell készíteni. Ez a versenyfeladat.



Azonban  ez  nem jelenti  azt,  hogy  a  rendezvényen  résztvevők  ellátása  érdekében  ne
lehetne más ételt is készíteni. Azonban a másfajta étel a díjazáson nem vehet részt.
Pl: A csapat benevez a versenyre, elkészít egy kis adag halászlevet, és ezt viszi a zsűri
elé.
Ugyanakkor a csapattal résztvevő személyek ellátása érdekében készíthet más ételt is, de
ez nem lesz zsűrizhető.
Így  feloldható  az  az  ellentmondás,  hogy  egy  adott  klub  nem  szeretne  versenyételt
ebédelni, akkor is biztosítva legyen az ellátásuk.
Mivel egy klubból több csapat is indulhat, az egyik benevez a versenyre, a másik főz a
többieknek, vagy egy csapat indul, és amíg az egyik bográcsban készül a halászlé, a
másikban fő a babgulyás, vagy bármi más.

A támogatás összege a résztvevők számától függ. Csak egy a lényeg, hogy a támogatást
igénylő csapat készítsen egy versenyételt.

Határidők, felelősök

A főzőverseny lebonyolításáért felelős személy: Varga István klubvezető, debreceni klub

A megfelelő helyszíni berendezések asztalok, székek, padok elegendő számú biztosítása
érdekében  a  régiófelelősök  jelezzék  az  induló  csapatok  számát,  a  nevezési  lapok
megküldésével, továbbá. hogy a régióból hány személy várható a rendezvényre.

Továbbá kérünk minden régiófelelőst, és klubvezetőt, hogy a klubtagokkal ismertessék a
lehetőségeket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a versenyen.


