LENDAVA – SVETOVNA PRESTOLNICA BOGRAČA
RAZPIS TEKMOVANJA V KUHANJU BOGRAČA
BOGRAČFEST 2022
Uvod
Zavod za turizem in razvoj Lendava razpisuje mednarodno tekmovanje v kuhanju bograča
»Bogračfest 2022«, ki bo 27. 8. 2022 v starem mestnem jedru Lendave. Organizator
prireditve je Zavod za turizem in razvoj Lendava.
Namen prireditve je ohranjanje tradicionalnega kulinaričnega izročila kraja, promocija
kulinarike in vinske kulture, zabava in druženje ob vrhunski kulinarični ponudbi v svetovni
prestolnici bograča.

Udeleženci
Pravico do udeležbe na tekmovanju imajo domače ali tuje fizične ali pravne osebe,
posamezniki ali društva, ki sprejemajo razpisana pravila tekmovanja.

Pravila tekmovanja
a) Tekmovalna ekipa
Tekmovalno ekipo sestavljajo trije člani: kuhar in dva pomočnika.

b) Tekmovališče
Tekmovališče »Bogračfesta 2022« je locirano v starem mestnem jedru v veliki meri vzdolž
Glavne ulice in na okoliških lokacijah, ki so v neposredni bližini. Organizator tekmovanja vsaki
ekipi zagotovi:
a) tekmovališče,
b) 1 gasilsko mizo,
c) 2 klopi,
d) 1 senčnik,

e)
f)
g)
h)
i)

trinožno stojalo za kotel, mali emajlirani kotel – 10 do 13 L
kurišče in drva,
vrečo za odpadke,
zaščitno ograjo, in
papirnate brisače.

Po zaključku tekmovanja je ekipa dolžna predati vso zadolženo opremo organizatorju
prireditve. Oprema se preda najkasneje do 19. ure na lokaciji tekmovalne ekipe. Ekipa, ki ne
bo vrnila kompletne opreme v stanju, kot jo je prevzela, bo dolžna organizatorju
poravnati nastalo škodo za nevrnjeno ali poškodovano opremo. Podpisani reverzpriloga 2, se preda ob prevzemu sestavin za kuhanje bograča.
Če bo ekipa želela zapustiti prizorišče pred uradno določenim časom za vračilo opreme, je
to dolžna sporočiti organizatorju, na sami prireditvi, da se prevzem izdane opreme izvede
predčasno.
Ekipa lahko preostali del kulise svojega tekmovalnega mesta okrasi po lastnem okusu, ki pa
naj bo v konceptu prireditve. Vsako tekmovalno mesto bo enolično označeno s številko in
nazivom tekmovalne ekipe. Ekipam je prepovedana vsakršna uporaba žaljivih in
nespodobnih imen ekip - po presoji organizatorja.
Številko tekmovališča posamezne ekipe določi organizator prireditve. Ekipe, ki se bodo
prijavile na tekmovanje in poravnale prijavnino do vključno 10. 8. 2022, lahko organizatorju
predlagajo želeno pozicijo tekmovališča. Organizator si pri tem pridržuje pravico o predlogu
odločiti sam. Prednost imajo tisti, ki so že sodelovali na prireditvi v preteklih letih. Na voljo
je do 100 tekmovalnih mest. Tekmovališče bo na več mestih opremljeno z vodnjaki za zajem
vode in bo v celotni dolžini ozvočeno (ulični radio).
Na tekmovališču se lahko uporabljajo le mize in klopi ter kotli za kuhanje, ki jih ekipam dodeli
organizator. Dodatnih kotlov za kuhanje bograča ni dovoljeno uporabljati.
Na dan tekmovanja se na tekmovališče z lastnim prevoznim sredstvom lahko pripeljejo
stvari do 9. ure. Pozneje z vozilom dostava neposredno na tekmovališče ne bo dovoljena.
Na tekmovališču je brez izrecnega dovoljenja organizatorja prepovedano izvajati:
• Kakršnokoli ekonomsko ali politično propagandno aktivnost brez soglasja
organizatorja (oglaševanje izdelkov, deljenje reklamnih oglasov, letakov ali izdelkov,
nagovarjanje obiskovalcev itd.).
• Prodajo izdelkov, ki jih ni odobril organizator s posebnim dovoljenjem.
• Prinašanje dodatne opreme na tekmovališče, kuhanje večje količine bograča od
dovoljenega in dovažanje hrane na prizorišču tekmovanja.
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V primeru kršitve prepovedi bo organizator ekipo kršitelja kaznoval s takojšnjo prepovedjo
nadaljnje udeležbe na tekmovanju.

Okvirni potek prireditve:
SOBOTA, 27. 8. 2022
08.00
08.00
09.00 – 12.00
12.00
12.00 – 16.00
16.00 – 17.00
19.00 – 19.30
20.00

Otvoritev tekmovališča.
Zbiranje tekmovalnih ekip in urejanje tekmovališča.
Prevzem sestavin, urejanje tekmovališča.
Uradni začetek kuhanja.
Ocenjevanje urejenosti tekmovališča.
Predaja vzorcev za ocenjevanje.
Razglasitev rezultatov in podelitev plaket.
Koncert.

c) Sestavine
Organizator tekmovanja dodeli vsem tekmovalnim ekipam za pripravo tekmovalnega
bograča naslednje sestavine:
Tekmovalna ekipa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg svinjskega mesa
1 kg govejega mesa
1 kg divjačine
3 kg krompirja
2 kg čebule
1 glava česna
30 dag paprike
začimbe
olje 1l
20 kom krožnikov

Predstavnik ekipe podpiše vse predpisane izjave. Ekipa lahko takoj po prevzemu surovin
prične s kuhanjem bograča.
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Na prireditvenem prostoru je zaželena uporaba lendavskih vin, naravnih sokov, vode in
mineralne vode. Ostale potrebne sestavine in opremo (začimbe, nož, sekira, krpe, vžigalice
ipd.) si ekipe zagotovijo same.
Organizator bo tekmovalno ekipo, ki bo kršila pravila, najprej opozoril in zahteval, da kršitev
odpravi, v primeru neupoštevanja opozorila si organizator pridržuje pravico tekmovalno
ekipo izločiti iz tekmovanja ter okoliščine upoštevati pri prijavah za naslednje leto – ekipi
(kuharju) se lahko prihodnje leto prepove sodelovanje na tekmovanju.
Na dan tekmovanja mora vsaka ekipa ob prevzemu sestavin predložiti organizatorju
izpolnjeno in podpisano »sanitarno soglasje in izjavo kuharja k obveznosti prijavljanja
bolezni, ki se lahko prenašajo z delom« (priloga 1).
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Ocenjevanje
Ocenjevanje vzorcev bograča in tekmovališča bo vodila ekipa priznanih kuharskih mojstrov
in odličnih poznavalcev kulinarike, ki se bo predstavila pred začetkom tekmovanja. Komisija
bo ocenjevala:
a) Tekmovališče, kar zajema:
• Priprava, dekoracija in urejenost tekmovališča,
• organiziranost in usklajenost ekipe,
• čistoča na tekmovališču,
• izvirnost ideje,
• upoštevanje predpisanih pravil.
Sestava ocene:
Priprava
tekmovališča
0-10 točk

Organiziranost
ekipe
0-10 točk

Higienski
standardi
0-10 točk

Upoštevanje
pravil
0-10 točk

Izvirnost
ideje
0-10 točk

SKUPAJ
50 točk

V kategoriji »Najlepše urejeno tekmovališče« bo organizator podelil tri nagrade tistim
ekipam, ki zberejo največ točk.
b) Pripravljeno jed BOGRAČ, kar zajema:
• Videz oz. gostota jedi,
• Aroma bograča, kuhanost sestavin,
• Okus.
Sestava ocene:
Videz-gostota
0-10 točk

Aroma
0-10 točk

Okus
0-30 točk

SKUPAJ
Max. 50 točk

Vsi ocenjeni vzorci bograča se bodo potegovali za eno izmed sledečih plaket:
a)
b)
c)
d)

ZLATA plaketa (42 točk in več)
SREBRNA plaketa (od 35 do 41 točk)
BRONASTA plaketa (od 26 do 34 točk)
Brez plakete (manj kot 26 točk)
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Nagrade
Organizator tekmovanja bo nagrade podelil v dveh konkurencah.
Konkurenca 1: »Najlepše urejeno tekmovališče« - komisija bo od 12. ure do začetka
predaje vzorcev (16.00) ocenjevala tekmovališča.
Konkurenca 2: »Mojstri bograča« – Vsi prejemniki zlate plakete bodo prejeli naziv
»Mojster bograča 2022«! Med vsemi mojstri bograča pa bo komisija določila tudi
absolutnega zmagovalca tekmovanja »Bogračfest 2022«, ki bo imel vklesano ime na
»Kamnu slavnih kuharjev bograča« v mestnem parku v Lendavi.
Za najlepše urejeno tekmovališče pripada praktična nagrada, za Mojstra bograča glavna
nagrada ter za drugo in tretje mesto praktična nagrada.
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Prijave in informacije
Ekipe se na »Bogračfest 2022« prijavijo s prijavnico, ki je na voljo na spletni strani
http://www.lendava-lendva.si (elektronska in klasična) in se lahko skenirano posreduje na:
tic@ztr.si ali odda fizično v pisarno TIC (Glavna ulica 38, Lendava). Organizator bo prijavnice
sprejemal najkasneje do 19. 8. 2022 oz. do zapolnitve razpisanih tekmovalnih mest. Prijava
je popolna, ko se predata prijavnica in dokazilo o vplačilu prijavnine. Razporeditev ekip
na tekmovališča poteka na podlagi časa oddaje popolne vloge.
Prijavnina za tekmovanje znaša:

- 120,00 eur z DDV
in mora biti poravnana najkasneje do 19. 8. 2022.
Podjetja in drugi subjekti, ki bi radi oglaševali na prireditvi, naj se obrnejo na elektronski
naslov info@ztr.si.
Ekipa, ki ne bo vrnila kompletne opreme v stanju, kot jo je prevzela, bo dolžna organizatorju
poravnati nastalo škodo za nevrnjeno ali poškodovano opremo.
Tekmovalna ekipa mora na dan tekmovanja ob prevzemu sestavin organizatorju predati tudi
izpolnjena in podpisana obrazca Priloga 1, Priloga 2.
Opomba: organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa razpisa in pravil
tekmovanja!
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Informacije in kontakti:

Spletna stran:
Organizacija:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Št. računa:
Davčna št.:
Matična št.:

www.lendava-lendva.si

Zavod za turizem in razvoj Lendava
tic@ztr.si
+386 (0)2 578 83 90

IBAN SI56 0125 9600 0000 768 (Banka
Slovenije)
SI72731249
6354564000
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