
 

 
 

LENDVA – A BOGRÁCS VILÁGFŐVÁROSA 

A BOGRÁCSFESZT 2021 BOGRÁCSFŐZŐ VERSENY KIÍRÁSA 

Bevezetés 

  
  
A Lendva Várja Önt Idegenforgalmi Szövetség a lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet 
közreműködésével meghirdeti a 2021. augusztus 28-én Lendva óvárosában megrendezendő 
»Bográcsfeszt 2021« című nemzetközi bográcsfőző versenyét. 
  
A rendezvény célja a település gasztronómiai hagyomány megőrzése, a gasztronómia és a borászati 
kultúra népszerűsítése, valamint a színvonalas gasztronómiai kínálat melletti szórakozás és 
társalgás. 
 

 

Résztvevők 

                                                          

A versenyen a meghirdetett verseny szabályzatot elfogadó hazai és külföldi magán- és jogi 
személyek, egyének és egyesületek vehetnek részt. 
  

Versenyszabályzat 
 

a) Versenycsapat 
 

A versenycsapat három tagból: a szakácsból és két segédszakácsból áll. 
  
b) A verseny helyszíne 

 

A “Bográcsfeszt 2021” Lendva óvárosában, a Fő utcán lesz megrendezve. A szervező minden 
csapat számára versenyhelyet biztosít: 
  
a) versenyteret biztosít a versenycsapat számára, 
b) 1 db tűzoltó asztalt, 
c) 2 db tűzoltó padot, 
d) 1 db napernyőt, 
e) 1 db háromlábú bográcsállványt és 1 db kis zománcozott kondért, 
f)  1 db tűzhelyet és tűzifát, 
g) 1 db szemetes zsákot 
h) 1 db védelmi kerítés 
i) 3db »Bogračfest« feliratos kötény 

j) 1 db tekercs papír törlőkendő 

 

 
 
A verseny befejezését követően a csapat köteles a teljes átvett felszerelést visszajuttatni a verseny 
szervezőjének. A felszerelés leadása 19:00 óráig történik a versenyhely helyszínén. A teljes 

https://www.google.si/search?q=feliratos+k%C3%B6t%C3%A9ny&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjW5K2AxYrcAhVkBsAKHb0bBWoQkeECCCUoAA
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felszerelést az átvételkor azonos állapotban vissza nem juttató csapatnak, a szervező felé meg kell 
térítenie a vissza nem juttatott felszerelések árát, illetve a felszereléseken okozott kárt. Ezzel 
egyidejűleg át kell adni az aláírt átvételi elismervényt (2. számú melléklet) 
  
Amennyiben a csapat a hivatalos leadási időpont előtt el szeretné hagyni a verseny 
helyszínét,  köteles időben értesíteni a szervezőt a távozási szándékáról, hogy az előrehozott 
felszerelések leadását időben le tudjuk bonyolitani. 
  
A csapat a versenyhely fennmaradó részét tetszése szerint díszítheti és rendezheti be, viszont a 
rendezvény témájában maradjon a dekorálás. A versenyhelyek azonosan lesznek megjelölve a 
csapatok számával és címével. A csapatok megnevezéséhez sértő és trágár nevek használata tilos. 
 

 Az adott csapat versenyhelyének számát a verseny szervezője határozza meg. A versenyre 2021. 
augusztus 10.-ig benevező és a regisztrációs díjat e dátumig befizető csapatok, a verseny 
szervezőinek javaslatot tehetnek, az általuk kívánt versenyhely helyszínére, a korábbi években már 
közreműködött versenycsapatok előnyben részesülnek. A szervező ezzel kapcsolatban fenntartja 
magának a javaslat elutasításának jogát az esetre, ha az adott helyszín szükséges a rendezvény 
kivitelezéséhez. 100 versenyhely áll rendelkezésre. A versenytér több helyen vízkútakkal lesz ellátva, 
ahonnan vizet lehet meríteni a főzéshez, és az egész terület ki lesz hangosítva (utcarádió). 
  
A versenytéren a csapatok csupán a szervező által kiosztott asztalokat, padokat és bográcsokat 
(kondérokat) használhatják. További kondérok használata nem engedélyezett. 
  
A verseny napján a saját kellékeket 9.00 óráig lehet a saját közlekedési eszközökkel a versenytérre 
szállítani. Ezt követően a közvetlenül a versenytérre való szállításra nem lesz lehetőség. 
  
 

A szervező kifejezett beleegyezése nélkül tilos a versenyentéren kivitelezni a következőket: 
·      bármilyen gazdasági propagandatevékenység (termékek hirdetése, reklámhirdetések, 

szórólapok vagy termékek osztása, a látogatók megszólítása, stb.); 
·    ·      a szervező által külön nem engedélyezett termékek árusítása; 
·    további kiegészítő felszerelést a versenytérre hozni, az engedélyezett mennyiséget 

meghaladó bográcsgulyás főzése, ételszállítás és ételkiosztás a verseny helyszínén; 
 

A szabályok megsértése esetén a szervező a szabálysértő csapatot büntetni fogja, további 
részvételtől való azonnali hatályú eltiltással. 
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A rendezvény programja: 
 
2021 8. 28. szombat  
 
 

08.00 A fuvózenekar fellépése. 

08.00 A csapatok gyülekezése és versenyhelyek elrendezése.  

09.00 – 12.00 Az alapanyagok átvétele, versenyhelyek rendezése. 

12.00 A verseny hivatalos kezdése. 

12.00 – 16.00 A versenyhelyek rendezettségének  értékelése. 

16.00 – 17.00 A bográcsgulyásminták  

  

19.00 – 19.30 Eredményhirdetés és a díjak kiosztása – színpad a Cubisnál. 

20.00 Koncert 

  

 
 

a)       Hozzávalók 

  
A verseny szervezője a megmérettetésre főzött bográcsgulyás elkészítéséhez minden 

versenycsapatnak a következő hozzávalókat adja át: 
  
Versenycsapat 
  

·    1 kg sertéshús 

·    1 kg marhahús 

·    1 kg vadhús 

·    3 kg burgonya 

·    2 kg hagyma 

·    1 fej fokhagyma 

·    30 dkg paprika 

·    fűszerek 

·    20 db. tányér 
 

  
A csapatok az alapanyagokat közvetlenül a verseny kezdete előtt, 2021. augusztus 28-én vehetik át, 
A csapat képviselője aláírja az előírt formanyomtatványokat. 
  
  
A verseny hivatalos kezdete előtt a csapatok feldíszíthetik a versenyhelyüket, valamint 
felszeletelhetik és előkészíthetik a hozzávalókat a bográcshoz. A csapatok az alapanyagok átvétele 
után azonnal megkezdhetik a főzést. 
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A versenytéren lendvai borok és természetes gyümölcslevek, víz és ásványvíz fogyasztása kívánatos. 
A további szükséges alapanyagokat és felszerelést (fűszerek, kések, fejszék, konyharuhák, gyufa, 
stb.) a csapatok maguk biztosítják. 
  
A szervező a szabályzatot megszegő versenycsapatot először figyelmeztetésben részesíti, és 
felszólítja a szabálysértés megszüntetésére; a felszólítás figyelmen kívül hagyása esetén a szervező 
fenntartja magának a jogot a versenycsapat versenyből való kizárására és arra, hogy e körülményt 
a következő évi nevezések során figyelembe vegye – a csapattól (a szakácstól) megtagadható a 
következő évi versenyen való részvétel 
  
A verseny napján az alapanyagok átvételekor minden csapat köteles a szervezőnek átadni a szakács 
által kitöltött és aláírt egészségügyi nyilatkozatot a munkafolyamat során terjeszthető betegségek 
bejelentésével kapcsolatos kötelezettségéről (1. sz. melléklet). 
  
 

Értékelés 
 

 

A bográcsgulyás-minták és a versenyhelyek értékelését elismert szakács mesterekből és kiváló 
gasztronómusokból álló, a verseny kezdete előtt bemutatkozó bizottság végzi majd. A minősítő 
bizottság a következőket értékeli: 
  
a) A versenyhelyet, ezen belül: 
• a versenyhely kialakítását, díszítését és rendezettségét, 
• a csapat szervezettségét és összehangoltságát, 
• a versenyhely tisztaságát, 
• a szabályok betartását. 
 
 
Az értékelés összetevői: 
 

A vesenyhely 
elkészítése 

A csapat 
szervezettsége 

A versenyhely  
tisztasága 

A szabályok 
betartása 

Kreativitás ÖSSZESEN 

0-10 pont 0-10 pont 0-10 pont 0-10 pont 0-10 pont 50 pont 
 
 
 
A "Legszebben berendezett versenyhely" kategóriájában a szervező három nyereményt fog 
kiosztani azoknak a csapatoknak, amelyek a legtöbb pontot gyűjtik össze. 
 
a) Az elkészített ételt, azaz bográcsgulyást, ezen belül: 
• az étel kinézetét, illetve sűrűségét, 
• a bográcsgulyás aromáját és a hozzávalók állagát, 
• a bográcsgulyás ízét. 
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Sestava ocene: 

Kinézet - sűrűség Aroma Íz Összesen 
0-10 pont 0-10 pont 0-30 pont Max. 50 pont 

 
Az értékelt bográcsgulyás minták a következő plakettek egyikében részesülnek: 
  
a) ARANYPLAKETT (42 pont-tól) 
b) EZÜSTPLAKETT (35-41 pont) 
c) BRONZPLAKETT (26-34 pont) 
d) Plakett nélkül (kevesebb, mint 26 pont) 
  
  

Díjak 

 

A verseny szervezője a díjakat két kategóriában osztja ki: 
  
1. kategória: „A legszebben berendezett versenyhely” – a bizottság a versenyhelyeket a 12.00 
órától a mintaátvétel kezdetéig 16 óráig értékeli. A szervező e kategóriában a következő díjakat 
osztja ki: 
 

1. díj: tárgyi jutalom 

 

2. kategória: „Bográcsmesterek” – az aranyplakett elnyerői a »Bográcsmester 2021« 

címben részesülnek. A bográcsmesterek között a bizottság kiválasztja a »Bográcsfeszt 2021« 

verseny abszolút győztesét, akinek nevét a lendvai városi parkban bevésik a Híres 

Bogrács szakácsok kövére.  
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Nevezés és információk 
 

A csapatok a »Bográcsfeszt 2021«-re a http://www.lendava-lendva.si honlapon elérhető nevezési 
lappal jelentkezhetnek. A szervező a nevezéseket 2021. augusztus 20-ig, illetve a meghirdetett 
versenyhelyek beteltéig fogadja. A versenyre benevező, azonban a regisztrációs díjat a verseny 
kezdetéig nem rendezett csapatok nem indulhatnak a versenyen. A csapat nevezése csak akkor 
érvényes, amikor a csapat leadja a nevezési lapot es befizeti a nevezési díjat. 
 

A verseny nevezési díja: 
 

120,00 EUR minden egyes csapat számára. 
 

A nevezési díjat legkésőbb 2021. augusztus 20-ig kell megfizetni. 
  
 

 

A versenycsapat a verseny napján a hozzávalók átvételekor a kaució befizetésén kívül köteles a 
szervezőnek átadni a kitöltött és aláírt űrlapokat, az 1. és 2. sz. mellékletet. 
 

Megjegyzés: a szervező fenntartja magának a versenykiírás és a versenyszabályzat kisebb 
módosításának jogát. 
 

Különleges körülmények 

  

A járványügyi helyzet romlása, illetve a nyilvános rendezvények területére vonatkozó rendelet módosítása 

esetén a szervező fenntartja a csapatok száma csökkentésének, a versenytér korlátozásának, illetve az 

esemény lemondásának a jogát. 

A rendezvény keretében a közreműködők kötelesek megfelelni a Nemzeti Közegészségügyi Intézet (NIJZ) 

valamennyi hatályos iránymutatásának és előírásának, valamint a Covid19-járvány megfékezésére irányuló 

hatályos kormányrendeleteknek, péltául az ún. PCT (igazolás felgyóyulásról, oltásról vagy elvégzett tesztről) 

követelménynek, amennyiben ez szükséges lesz. 

Hogy a bejelentkezett csapat betartja a Nemzeti Közegészségügyi Intézet (NIJZ) valamennyi hatályos 

iránymutatását és előírását, valamint a Covid19-járvány megfékezésére irányuló hatályos 

kormányrendeleteket, továbbá teljes mértékben átvállalja az ezen címből fakadó felelősséget. 

  

http://www.lendava-lendva.si/
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Információk és kapcsolattartók: 
 

 

Weboldal: www.lendava-lendva.si 
Intézmény: Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és 

Fejlesztési Közintézet Lendva 
E-mail: tic@ztr.si 

Telefon: +386 (0)2 578 83 90 

Fax: / 

Számlaszám: IBAN SI56 0125 9600 0000 768 (Banka Slovenije) 
Adószám.: SI72731249 

Cégjegyzékszám: 6354564000 

Áfaalany:  IGEN 
 


