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Párhuzamos utca, „Topolyos” - 2019.09.07. szombat

Részvételi tájékoztató

Kedves Versenyző, Kedves Bogaras Barátunk!
Kérjük, figyelmesen olvasd el azt a tájékoztatást, benne több olyan információval, ami fontos lesz a 
részvétellel kapcsolatban!
Jó felkészülést, sok sikert és nagyon jó szórakozást kívánunk a versenyen és a találkozón!
Az előzetesen nevezésüket elküldött csapatok 8:00-órától helyszíni regisztrációt követően foglalhatják 
el főzőhelyeiket a péceli „Topolyos” erre elkülönített részén, érkezési sorrendben. Keresd a 
REGISZTRÁCIÓ sátrat, ahol átveheted a karszalagokat, és a kóstoltatáshoz szükséges műanyag 
eszközöket, kenyeret stb.! Ezt követően azonnal kezdheted a főzést! A főzést legkésőbb 10:00-ig el 
kell kezdeni!
Töltöttkáposzta Főző Verseny - tudnivalók: Mit kell hoznod magaddal a főzéshez?
Alapanyagokat a töltöttkáposzta elkészítéséhez: Az alapanyagokat kizárólag a helyszínen lehet 
feldolgozni, megpucolni, kivéve darált hús. Az alapanyagok költségét 8.000.- Ft erejéig megtérítjük a Klub 
nevére és címére kiállított számla alapján. (Magyarországi Bogarasok Klubja, Bp. 1042 Árpád út 88. 
adószám: 19661885-1-41) A hús, húsféleség feldolgozása esetén, arról mindenképpen számlát kell 
bemutatni a származás igazolása céljából! (Elszámolás idejét és helyét alább olvashatod)
Segédanyagokat: fűszerek, só stb.
Konyhai eszközöket: Bogrács (min.16 literes, amelyben legalább 30 adag étel készíthető), bogrács-
állvány, kis balta (faaprításhoz), kés, feldolgozáshoz tál, vízvételezéshez kanna, gyújtóeszköz, kis 
szemetes zacskó stb.
A szervezők biztosítják:
1 db asztal és 2 pad (sörgarnitúra), napernyő, tűzifa, vízvételezés lehetősége, műanyag tányérok 
(kicsi, nagy), műanyag poharak, műanyag evőeszközök, kenyér, keksz, ásványvíz, szörpök. 
Lekvárfőző verseny - tudnivalók:
A Lekvár Főző Versenyre előzetesen vagy a helyszínen lehet jelentkezni, tehát akár 2019.09.07.-én 
szombaton 10:00-óráig a rendezvény területén. Jelentkezés természetesen előre megfőzött lekvárral, 
hiszen ennek az elkészítése - technológiai okokból – nehezen megoldható a helyszínen, a 
rendezvény adta időkeretek között. (De természetesen lehet a lekvárt a helyszínen is főzni!) A 
versenyre hozott lekvárt a REGISZTRÁCIÓ sátornál kell átadni. Mennyisége legalább egy "befőttes" 
üveg, de minimálisan 0.5 liter legyen. A lekvárok zsűrizése 10:30-tól kezdődik és 11:30-ig tart. 
Biztonsági szabályok:
A nevezett járművel a főzőhely mellett közvetlenül nem lehet leparkolni csak a tűztől való biztonságos 
távolságra. (A csapat szállító járműve lehet bármilyen típusú és évjáratú szgk.) A járművek 
parkolásánál kérjük, vegyétek figyelembe a rendezői utasításokat! A parkolás rendje szerint bármikor 
bármelyik járművel ki kell tudni állni, tehát a közlekedő utakat elzárni nem szabad.
A járművek üzemanyag rendszerét, a helyszínen megbontani, vagy tartalék üzemanyag kannát 
a helyszínen a járműből kivenni, jármű üzemanyaggal tüzet locsolni szigorúan tilos!
A rendezvény területén szeszesital-fogyasztás lehetséges. Azonban a járművezetőket kérjük, hogy 
tartózkodjanak az alkoholfogyasztástól, illetve - tekintettel az egész napos rendezvényre -
tájékozódjanak arról, hogy az esetlegesen elfogyasztott alkohol mennyi idő alatt távozik el a 
szervezetből.
A verseny értékelése:
A főzési idő vége 11:45-órakor lesz. A zsüri már 9:00-kor megkezdi működését, meglátogatja a 
főzőhelyeket, értékeli a főzés soráni munkát is. A csapatok a zsűri részére egyetlen tányérban kis 
mennyiségű töltöttkáposzta ételt kell, bemutassanak, amikor az étel elkészült. A csapatok 
megkezdhetik ezt követően a kóstoltatást, és a résztvevők szavazásra buzdítását. FIGYELEM! 
Csak a karszalaggal rendelkező résztvevők kóstolhatnak az ételből!
A verseny díjazása:
Díjazottak: Szakmai és közönség díjak. Töltöttkáposzta főző verseny 1,2,3 helyezett. Lekvárfőző 
verseny 1,2,3 helyezett. Különdíjasok.
Szavazás menete:
A közönség-szavazatokat a belépésnél kapott vagy később kiosztott szavazólapokon adhatják le a 
résztvevők. SZAVAZÓLÁDA kihelyezve a REGISZTRÁCIÓ sátornál. A szavazatok leadása 13:45-ig 
lehetséges. Eredményhirdetés 14:30-kor a nagyszínpadnál lesz.
A kóstoltatás szabályai:
Az elkészült ételt a verseny céljaira kell felhasználni. Kóstolás elsőként a zsűri számára lehetséges az 
étel elkészültét követően. Amint a zsűri, a csapat értékelésével végzett, elkezdődhet a résztvevők



kóstoltatása, és a szavazatok megszerzéséért folyó küzdelem. Kóstolás csak a karszalaggal 
rendelkező résztvevők számára lehetséges. A csapatok tagjai is kapnak karszalagot, így egymás 
főztjét is megkóstolhatják, maguk is szavazhatnak. Aki nem rendelkezik karszalaggal, az a 
kóstolásban nem vehet részt. Kérjük ebben az esetben a REGISZTRÁCIÓ sátorhoz irányítani az 
érdeklődőt. Az ételt árusítani, eladni, megtartani nem lehet, az kizárólag a rendezvény és a verseny 
céljait szolgálja.
Javasolt időterv:
8:00-tól 8:30-ig érkezés, jelentkezés a REGISZTRÁCIÓ sátorban, majd főzőhelyek elfoglalása 
(ÉRKEZÉSI SORRENDBEN), kipakolás, jármű biztonságos elhelyezése, bográcsállítás, favágás, 
tűzgyújtásra előkészítés – regisztrációt követően azonnal kezdheted az ételkészítést
9:00-től alapanyagok feldolgozása, töltöttkáposzta főzés megkezdése, zsűri munkájának megkezdése, 
szemle 
10:00 a főzés elkezdésének legkésőbbi időpontja
10:00-ig lekvárok nevezése befejeződik
10:30-11:30-ig lekvárok zsűrizése
11:45-től csapatok felkészülés a tálalásra, zsűri fogadására
12:00-tól zsűri számára az étel bemutatása, utána kóstoltatás, szavazásra buzdítás 
13:45-ig szavazatok leadása a REGISZTRÁCIÓ sátornál a SZAVAZÓLÁDA-ba. 
14:30-kor eredményhirdetés a Nagyszínpadnál (kérjük, fáradj át, kb. 1 perc séta)
15:00-költségelszámolás a REGISZTRÁCIÓ sátorban 16:00-17:00-ig. (Az elszámolást 2019. 
szept.09.- szept. 13.-ig a Klub Irodában is lehet intézni nyitvatartási időben, Bp. 1084 Német u. 23.) 
16:30-ig takarítás, eszközök elpakolása, terület rendezett átadása.
Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, kérjük, jelezzétek felénk! 
06309488841 – mobil számon munkaidőben - bogarasok@bogarasok.hu 
Jó felkészülést, jó versenyzést kívánunk!
MBK elnöksége nevében Szepes Gábor
(A szervező az esetleges programváltozás jogát fenntartja!)


