
I OTWARTE MISTRZOSTWA KUDOWY W GRILLOWANIU 

Organizator: Kudowskie Centrum Kultury i Sportu 

Termin i miejsce: 21 lipca 2019 r. ul. Szkolna (boisko), Kudowa-Zdrój,                      

godz:16.00  

 

Zasady uczestnictwa  

W zawodach biorą udział drużyny max 3 osobowe (osoby pełnoletnie lub                         

z opiekunem). Zgłoszenia do dnia 19.07.2019 r. na adres e-mail  

i.lichwa@kckis.pl. 

Do zawodów organizatorzy dopuszczą do 10 drużyn (liczy się kolejność 

zgłoszeń) 

 

Sprawy sędziowskie  

I  Otwarte Mistrzostwa KUDOWY w Grillowaniu  

 

Regulamin 

1. Ekipy biorące udział w zawodach zobowiązane są̨ do przygotowania                              

i przyrządzenia produktów do grillowania:  

-karkówka 

-kurczak 

- ryba  

2. Organizator dostarcza produkty do grillowania oraz dodatki i przyprawy przed 

rozpoczęciem imprezy  

3. Uczestnicy mogą̨ korzystać́ z własnych mieszanek przypraw i dodatków. 

4.  Organizator zapewnia każdemu zespołowi: 

- grill (można korzystać́ z własnego) 

- stolik 

 - produkty i dodatki do grillowania - zestaw warzyw (UCZESTNICY MAJĄ 

MOŻLIWOŚĆ SAMODZIELNEGO WYBORU DODATKÓW – ilość 

dodatków ograniczona) 

 - węgiel drzewny i podpałkę  

5. Do grillowania zawodnicy używają własnych, sztućców, talerzy/porcelany, 

noży, szczypców, sprzętu AGD itp. Drużyny mają prawo używać własnych 

dekoracji. 

6. Uczestnicy zobowiązani są do używania rękawic ochronnych i innych 

zabezpieczeń 

7. Zawody rozpoczynają̨ się̨ 21 lipca 2019 r. o godz. 16.00. Każdy zespół 
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wylosuje swoje stanowisko do pracy. Do godz. 18.20 należy przygotować swoje 

potrawy dla komisji sędziowskiej  

8. Jakość grillowanych produktów ocenia jury. Ocenie podlegają: - smak potraw 

0-5 pkt. 

- wygląd potraw 0-5 pkt. 

- sposób serwowania 0-5 pkt.  

- dekoracja potraw 0-5 pkt.  

- ubiór drużyny 0-5 pkt 

- dekoracja stoiska 0-5 pkt  

Max: 30 pkt.  

9. Skład jury: Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Joanna Jarmołowicz,  Aneta 

Potoczna.   

Postanowienia ogólne  

1. Za zajęcie miejsc 1-3 organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe.  

2. Uczestnicy Mistrzostw startują na własną odpowiedzialność i zobowiązani są 

do przestrzegania wszystkich wskazówek i zaleceń wydawanych przez 

Organizatora w trakcie imprezy. 

3. O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.  

Przebieg imprezy  

15.30 – Zbiorka drużyn, losowanie i przygotowanie stanowisk 

16.00 – Oficjalne otwarcie zawodów, powitanie uczestników, omówienie 

regulaminu.  

16.10  – Rozpoczęcie Grillowania 

18.10 – Zakończenie grillowania 

18.20 - Degustacja potraw przez Jury konkursowe 

19.00 – Wręczenie nagród 
 


