
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



V E R S E N Y K I Í R Á S  
 
 
A verseny jellege 
Kizárólag grill eszközök használatával, helyben készítendő háromfogásos menüsor. A menüsorban lenni kell vadhúsnak és 
halnak is, a desszert szabadon választható. Előre előkészített étel maximum 30 %-ban használható. 
 
A verseny helyszíne és időpontja 
Kunfehértó, Tófürdő területe, 2017. 09. 09., 7.30-12.30 között (eligazítás a csapatok részére 8.00-kor) 
 
Résztvevők 
Előzetes nevezés alapján 4 fős csapatverseny, ebből 1 fő grill séf és 3 fő kukta, plusz a kibicek versenyen kívül okoskodhatnak. 
Csak a csapat nevét kell előre bejelenteni. 
 
Nevezési díj és határidő 
10 000 Ft / csapat, amelyet előre be kell fizetni a Fejértó Vadásztársaság számlájára, 2017. 09. 01-ig. 
A nevezési díj fejében biztosítunk sátrat, 1 db sörpad garnitúrát, áramot, vizet, valamint a folyamatos itatást. 
 
Zsűrizés (pontozási kritériumok) 
A 3 fős zsűri országosan ismert szaktekintélyekből fog állni. A zsűri folyamatosan ellenőrzi és felügyeli a verseny menetét. A 
verseny tisztasága és objektivitása az első és legfontosabb szempont, csak utána jön a részvétel és az ivás. 
 

Pontozási kritériumok: 
- Alapanyag frissessége, minősége 
- Ötletgazdagság, kreativitás az elkészítési módban vagy az alapanyagban 

- Grilleszközök használatában való jártasság 
- Elkészítési mód (direkt, indirekt grillezés), annak kivitele 
- Tálalás: koncepció megvalósítása, összhang, kreativitás 
- Ízvilág: megtalálható-e az alapanyag, ötletgazdagság az ételben 

- Csapatmunka (együttműködés a csapatban) 
 

Pontozás: 
Pontozási kritériumonként 1-10 pontig és annak összesítése  

 
Díjazás 
I-III. helyezett csapat serleget és oklevelet kap plusz csapatonként 1-1 grill készülék és 20-20 liter minőségi bor kerül 
kiosztásra, kb. 300 000 Ft értékben. 

Különdíjak: 

- a legkreatívabb vadhúsból készült étel 
- A legkreatívabb halból készült étel 
- A legkreatívabb desszert 

 
A grillverseny helyszínének korlátozott volta miatt kérjük az előzetes nevezést és nevezési díjat (max. 25 csapat nevezését 
tudjuk elfogadni).  
Helyszíni nevezés is lehetséges, de ennek kockázata a nevezőt terheli. 
 
Jelentkezés és nevezés 
Fejértó Vadásztársaság  Mobil:  +36 30 299 4831 (Lakos Dénes) 

E-mail:   vadasz@koszolg.hu 
Számlaszám: Fókusz Takarékszövetkezet  

51700306-15448101-00000000 
(az utalásra vagy befizetési csekkre kérjük írják rá hogy vadásznapi 
grillverseny és a csapat nevét) 

 
A verseny lefolyásáról és az eredményhirdetésről a Magyar Vadászlap tudósítani fog! 


