VERSENYKIÍRÁS
a
A Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi
Szakképző Iskola és Garabonciás Kollégium

I. MÓRAHALMI
SZABADTŰZI LECSÓKÉSZÍTŐ VERSENYE

Rendezvény helyszíne és ideje:
Mórahalom, Aranyszöm Rendezvényház parkoló
2022. július 02.
FŐVÉDNÖK:
Nógrádi Zoltán - Mórahalom polgármestere
VÉDNÖKÖK ÉS TÁMOGATÓINK:
dr Sinom Tamás a Szabadtűzi Lovagrend Nagymestere
továbbiak felkérés alatt!
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LEBONYOLÍTÁSÉRT FELELŐS:
Pápai Péter, a Szabadtűzi Lovagrend Lovagmestere
Angyalné Kovács Anikó, a Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és
Garabonciás Kollégium igazgatója
A VERSENY JELLEGE:
Szabadtűzi eszközök használatával legalább 15 adag lecsó készítése
A CSAPAT ÖSSZETÉTELE:
Főzőcsapat 1 fő vezetőből és 3 „kuktából” állhat.
NEVEZÉS:
E-mailben, legkésőbb 2022. június 20-ig.
E-mailben : tothjanos.morahalom@gmail.com
Levélben: 6782 Mórahalom Dosztig köz 3.
A zsűri tagjai az iskola által felkért bírák és a Szabadtűzi Lovagrend képviselői.
MEGNYITÓ:
2022. július 02-án 14.00 órakor.
ÉTELEK BEMUTATÁSA:
15.00-16.00 óra között.
KÖTELEZŐ ALAPANYAGOK:
Paprika, paradicsom, vöröshagyma – a többi alapanyagot a versenyzők kreatív
fantáziájára bízzuk!
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A VERSENY RÉSZLETES KIÍRÁSA
Kérünk minden csapatot, hogy a tájegységére, közvetlen környezetére, vagy lakóhelyére jellemző
lecsót készítsen.

Főzőhelyét a lakókörnyezetére jellemző tárgyakkal díszítse, mivel ez külön
díjazásra kerül.
A versenyben induló főző csapatoknak egy 4x3 m nagyságú helyet biztosítunk, minden főhelyhez 1
asztalt és 2 padot rendezők adnak.
A versenyhez szükséges eszközökről a csapatok gondoskodnak (gázpalack, bogrács, rostsütő,
állványok, vágódeszkák, kések, grill eszközök, illetve a higiénia betartásához szükséges
mosogatószerek és mosogatóeszközök, sátor, napernyő stb.). Vizet, mosdó lehetőséget a szervezők
biztosítanak.
A megadott nevezési határidő után nevezést, csak akkor fogadunk el, ha még azt a hely adottságai
lehetővé teszik.
A részvétel feltétele a nevezés leadása és annak a szervezőktől kapott írásos visszaigazolása!!
A nevezések sorrendjében a csapatok sorszámot kapnak, mely egyben a főzőhely számát is jelenti
majd.
VERSENY RÉSZLETEZÉSE
A versenynapon 13 órától történik a megküldött jelentkezési lapok alapján a csapatok regisztrálása,
amikor közölni kell a készítendő étel pontos elnevezését, a csapattagok nevét (ha esetleg változás
történt). A főzéshez szükséges anyagokat a versenyző biztosítja, igazolva az eredetet, származási
helyet (nyugta, blokk vagy számla felmutatásával).

A versenyen a tűzlemez/tűztálca használata kötelező, a gáz megengedett, azonban
a villany nem megengedett!
A tűzgyújtás idejét 14 órakor harsonaszó jelzi a megnyitó után. A start jel elhangzása előtt az
alapanyag átvizsgálására, tisztítására és a kiegészítő anyagok kihelyezésére, előkészítésére van
lehetőségük a versenyző csapatoknak. Amennyiben a startjel elhangzása előtt valamelyik csapat tüzet
gyújt a versenybogrács alá, annak a zsűri 5 büntető pontot bejegyez.

Égésgyorsító anyag használata nem engedélyezett!
Az elkészült ételt 15-16 óra között lehet a zsűri asztalán elhelyezni. Az étel leadáskor minden csapat
a zsűri felé a kínálást megerősítheti egy rövid produkcióval. A meghatározott időben a zsűri elé
tálalt, az asztalon elhelyezett elkészült ételek vesznek részt a versenyben.
ZSŰRIZÉS
A „Tóth János lecsójának királya” címért az előírások szerinti nemzetközileg elfogadott zsűrizési
szempontok alapján kerül sor az értékelésre. A zsűritagok egyenként pontozzák-értékelik a
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csapatokat, majd az általuk adott pontszámok összesítésével határozzák meg az adott csapat
helyezését, a végeredményt.
A zsűri a főzés megkezdésétől a tálalásig végig pontoz! Az elkészült ételből két adagot, kitálalva a
zsűrinek kell biztosítani a bírálathoz. Az elkészült ételeket kérjük a zsűrizés végéig meghagyni és
melegen tartani, mert így az esetleges viták elkerülhetők.
DÍJAZÁS:
1. A legjobb lecsó
2. A legizgalmasabb lecsó

I-III. Serleg, oklevél, érem
I-III. Serleg, oklevél, érem, különdíjak

Fődíj:
Vándorkupa a „Tóth János lecsójának királya” számára

Különdíjak:
- legérdekesebben tálalt lecsó (szempontok: tányér, tál esztétikai megjelenése, a tálaláskor bemutatott
1-3 perces csapatprodukció)
- a legszebb főzőhelyet bemutató csapat (szempontok: tisztaság, megjelenés, csapattagok öltözéke)
- a verseny alatt kitöltött gasztronómiai teszt legmagasabb pontszámát elérő csapat

Felhívjuk a jelentkező és versenyző csapatok figyelmét, hogy az elkészült lecsó helyszínen
történő kínálására lehetőség nyílik. A szervezők a verseny látogatói számára támogatói jegy
vásárlásának lehetőségét biztosítják 1000 Ft/db áron. A versenyző csapatok által készített
ételből kizárólag a támogatói jegy ellenében lehet kínálni. A verseny végén a szervezők a
csapatokkal elszámolják és átadják a begyűjtött támogatói jegyek ellenértékét.

