Valgas – Valkas Robežtirgus gaļas cepšanas sacensības
“Grils bez robežām BBQ 2018”
“Piirideta BBQ 2018”
Sacensības norit: Valgā
Laiks: Sestdiena, 2018. gada 5. maijā
Vieta: Tartu iela 2 – laukums blakus vecajām dzirnavām
8.00 – 10.00 – Komandu ierašanās, tiek izdalīti izejmateriāli
10.00 – Sacensību “Grils bez robežām BBQ 2018” atklāšana
12.30 – Sapulcējas tiesneši, viņu reģistrācija
13.30 – Tiesnešu apmācība
13.00 – Sagatavoto ēdienu pasniegšana tiesnešiem
16.00 – Uzvarētāju apbalvošana
Pieteikšanās / tiesības startēt
-

Komandai jāreģistrējas sacensībām līdz 27.04.2018. plkst. 12 pie Igaunijas vai
Latvijas kontaktpersonas. Komandā var būt līdz 5 dalībniekiem.
Pēc reģistrēšanās uz komandas e-pasta adresi (no Valgas pagasta vai Valkas novada
domes) tiks nosūtīts apstiprinājums un rēķins, ko lūdzam apmaksāt līdz 04.05.2018.

Kontakti:
Latvijā – Sniedze Ragže, sniedzeragze@inbox.lv, +371 26488684
Igaunijā – Margus Ojaots, margus.ojaots@vkok.ee, +372 509 3546
Sacensību dalības maksa
Sacensību dalības maksa ir 25 eiro katrai komandai.
Gatavo produktu pasniegšana
Plkst. 13.00 ēdiens nr. 1, vista
Plkst. 13.30 ēdiens nr. 2 ribas
Plkst. 14.00 ēdiens nr. 3, liellopu gaļa
Plkst. 14.30 ēdiens nr. 4 deserts.
Gaļas cepšanas sacensībās sagatavoto ēdienu vērtēšana notiek pēc „aklās” vērtēšanas
metodes. Gatavo ēdienu pieņemšana tiesnešu teltī sākas 5 (piecas) minūtes pirms un
beidzas 5 (piecas) minūtes pēc noliktā pasniegšanas laika.
Katrai komandai tiks izdots pārtikas grozs, kas satur sacensībām obligātos
izejmateriālus.
Sacensību organizatori izsniedz visām komandām izejmateriālus ar vienādu kvalitāti un
vienādā noteiktā daudzumā.
Pārtikas grozi satur šādus produktus:
2 ribiņu gabali
1 gabals liellopu gaļas mīkstuma apm. 2-2,5 kg
2 kg vistu stilbiņu

Gatavojamo ēdienu definīcija
Katrai komandai sacensību ēdieniem jāsagatavo divi konteineri, no kā viens paredzēts
prezentācijai (izsolei) un viens novērtēšanai tiesnešiem. Tiesnešiem paredzētajā konteinerā
jābūt vismaz sešām (6) porcijām, ko var atsevišķi identificēt.
Sacensību darbu konteineros, kuri tiks izsniegti tiesnešiem, nedrīkst ietvert neko citu, kā
tikai vienīgi iepriekš minētos sacensību produktus un pamata komponentus. Kā pamata
komponentus ir atļauts izmantot tikai lapu salātus vai cirtainos pētersīļus (komandas locekļi
pēc savas vēlmes var tos paši iegādāties). Sacensību konteiners nedrīkst saturēt neēdamus
komponentus.
Tiesnešiem domātos konteineros ir aizliegts izmantot mērces un citas piedevas.
Prezentācijām domātos konteineros piedevas izmantot ir atļauts.
Sacensību ēdieni
Ēdiens nr. 1. Vista
Katrai porcijai noteikti jāsatur kauliņš.
Ēdiens nr. 2. Ribiņas
Ribiņas ir jācep vienā gabalā.
Katrai porcijai noteikti jāsatur kauliņš (-i)
Ēdiens nr. 3. Liellopa gaļas mīkstums
Komandai izsniegtā liellopu gaļa nav jācep vienā gabalā!
Tiesnešiem paredzētā konteinerā gaļa var būt griezta, kubiņos vai plēsts (pulled meat).
Ēdiens nr. 4. Deserts (Freestyle)
Desertam komanda var ņemt līdzi un izmantot visus produktus, ko vēlas. Vismaz 60% no
gatavā ēdiena jābūt ceptam BBQ krāsnī vai uz grila.
Palīglīdzekļus, kā alumīnija foliju, iesmus utt. ir atļauts pie cepšanas izmantot, bet tos
nedrīkst ielikt ēdiena konteinerā, kas tiks izsniegts vērtēšanai tiesnešiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Kritēriji 1., 2. un 3. ēdienam:
A. Pamatkomponenta izskats
B. Pamatkomponenta termiskā gatavība
C. Pamatkomponenta garša
Ēdieni, kuru sagatavošanā izmantotas piedevas kā garnējumi vai dekorējumi, tiks izbrāķēti
un saņems 0 punktus.
Desertu vērtē sekojoši:
A. Izskats
B. Garša

C. Radošums
D. Vai tas ir īsts BBQ/grils
Atkarībā no komandu skaita, žūrijā ir vismaz 6 tiesneši. Katrā kategorijā, no žūrijas locekļu
dotajiem vērtējumiem, tiek atskaitīts visaugstākais un viszemākais vērtējums.
Vērtē sekojoši:
Skalā 1,0 – 10,0
1 ēdiens ir bojāts (marķējums, neēdamie komponenti)
2 stipri piededzis/sadedzis, vai vēl jēls
3 stipri pārcepts vai negatavs
4 pārcepts vai negatavs
5 pieņemami
6 labi
7 ļoti labi
8 lieliski
9 izcili
10 absolūti nepārspējami
Grila un BBQ aprīkojums
Cepšanai ir atļauts izmantot BBQ krāsnis vai grila krāsnis, kurās lieto tikai koksni,
kokogles un koksnes granulas.
Elektrība / ūdens
Elektrība
Iespējams pieslēgties elektrības tīklam. Lūdzam, pašiem ņemt līdzi izolētu / mitrumizturīgo
pagarināmo vadu.
Ūdens
Sacensību teritorijā ir ūdenspadeve (tikai aukstais ūdens).
Ir atļauts pārdot izstrādājumus.
Ugunsdrošība
Saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem, katras komandas ekipējumā ir jābūt pārbaudītam
un lietošanai derīgam ugunsdzēšanas aparātam un liesmu slāpējošam pārklājam.
Sacensību teritorija
Katrai komandai iedalīs sacensību teritoriju 4×6 m. Ja aprīkojumam vajadzīga lielāka
teritorija, ir jāiesniedz pieteikums.

Ja ir vēlme, vairākas komandas var izmantot vienu telti (komandām jābūt viegli
atšķiramām), izņemot krāsni vai grilu.
Vērtēšana
Vērtēšana notiek atbilstoši WBQA (World BBQ Association) noteikumiem.
Konteineri, kuri ir domāti „aklajai” vērtēšanai, tiks izsniegti komandām sacensību dienā.
Komandām ir atļauts izmantot tikai šos konteinerus. Vērtēšanai nodoti konteineri tiek
pārmarķēti, pirms nonāk pie žūrijas.
Aizliegts ir izmantot jebkādus marķējumus vai citu pielikumu, kas ļautu identificēt
komandu. Noteikumu vai reglamenta pārkāpēji tiks diskvalificēti.
Tituli un apbalvošana
Visu vērtējumu kopsavilkumā noskaidros sacensību „Grils bez robežām 2018” uzvarētāju.
Atsevišķi tiks vērtēta katra kategorija / ēdiens.
Atsevišķi tiks vērtētas mācību iestāžu komandas „Grils bez robežām BBQ – Juniori 2018”
Komandas prezentācija
Komanda var sacensību teritorijā reklamēt savus sponsorus bez maksas sekojoši:
-

Sponsoru reklamēšanai var brīvi noformēt 1 m² plakātu. Turklāt plakāta izmēri ir
standartizēti 1×1 m.
Uz komandas apģērba (apģērba augšdaļa, priekšauti) drīkst būt sponsoru logotipi.
Visas komandas un to dalībnieki nodod organizatoriem un viņu partneriem visas
tiesības izmantot fotogrāfijas, vārdus, skaņas ierakstus reklāmas nolūkos gan
drukātos, gan citos medijos, radio, televīzijā un internetā.

