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Општи Правила



ОПШТИ ПРАВИЛА
ПРИЈАВУВАЊЕ
Натпреварувачите можат да ги испраќаат своите пријави
преку Апликациската форма на веб страницата на ГастроМак
http://gastromak.mk/aplikacija/. Дополнителни информации на
e-mail адресата info@gastromak.mk.
КОТИЗАЦИИ
Котизациите за натпреварувачите се следни:
Натпреварувачи во сите категории …......................... 30,00 еур
Натпреварувачи во Black Box....................................... 50,00 еур
Натпреварувачи за Најдобар ресторан....................... 60,00
еур Натпреварувачи за Презентација и служење вино.... 30,00
еур
РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ
Пријавите за натпреварот треба да бидат испратени најдоцна
до 27 септември, 2019 година. Бројот на натпреварувачи во
сите категории е ограничен.
НЕОПХОДНО
Со секоја испратена пријава, неопходно е да се приложи
мени или кус опис на работата.
ЕКСПОНАТИ
Сите експонати мора да бидат поставени во време согласно
со предвидениот распоред, на предвиденото место.
Натпреварувачите мора да обезбедат носење на своите
експонати и нивно поставување за оценување. Заради
доцнење со поставување на експонатите може да дојде до
дисквалификација или отстранување на експонатот од
процесот на оценување.

2
ПРАКТИЧНО НАТПРЕВАРУВАЊЕ
Натпреварувачите кои што учествуваат во практичното
натпреварување мора да се јават на Инфо-пултот на
Организацискиот комитет за да добојат упатства, најдоцна
еден час пред почетокот на натпреварувањето.
Натпреварувачите мора да се натпреваруваат во боксот кој
што им е доделен при пријавувањето.

НАТПРЕВАРУВАЊЕ ВО “ЛАДНА” ИЗЛОЖБА
Сите натправарувачки експонати мора да бидат регистрирани
пред поставувањето. За секој експонат, натправарувачот
добива две картички: една треба да биде поставена покрај
експонатот, а другата под експонатот.
БЕЗБЕДНОСТ НА ЕКСПОНАТИТЕ
Организаторот ќе спроведе сите можни мерки за безбедност
на експонатите, но нема одговорност за евентуални
оштетувања кои што може да настанат на експонатите, на
деловите на опремата и на инвентарот. На натпреварувачите
им се советува да ги обезбедат своите екпонати и подготвени
јадење на изложбата. Секој натпреварувач е поединечно
одговорен и лично го носи ризикот.
ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЕКСПОНАТИТЕ
Сите експонати мора да бидат отстранети во време кое што
ќе го одреди организаторот. Исто така, организаторот го
задржува правото да ги отстрани експонатите по
определеното време. Организаторот може да отстрани
експонати за кои што смета дека не се хигиенски или дека се
под стандардите.

ОПШТИ ПРАВИЛА
СУДЕЊЕ
Сите експонати кои што се расипливи ќе бидат оценувани на
денот на поставувањето. Поради обид да се влијае на
судиите и нивната одлука, натпреварувачот може да биде
дисквалифкуван.
СУДИИ
Судиите ќе ги маркираат натпреварувачите кои што, по нивно
мислење, покажале најмногу вештина и техники при работата
во подготвувањето на своите јадења. Во интерес на
натпреварувачите е да завршат што е можно повеќе задачи
во времето предвидено за натпреварување во определената
категорија. Судискиот комитет го прифаќа фактот дека во
некои случаи е неопходна подготовка однапред, додека во
определени случаи подготовката е ограничена на носење на
измиен и исчистен зеленчук, на основните фондови или
демиглас, или на подготвено термички необработено тесто.
РЕЗУЛТАТИ
Сите резултати ќе бидат истакнати на видно место веднаш по
завршното собирање на оценките. Со ова, натпреварувачите
се охрабруваат да побараат објаснувања и насоки, како и
совети од судиите. Ве молиме, доколку воочите
неправилности, веднаш за тоа да ги известите и судиите.

ПО ИСТЕКОТ НА ВРЕМЕТО
По истекот на предвиденото време, натпреварувачите мора
да го напуштат натпреварувачкиот простор. Доколку не е
поинаку наведено, судиите можат да ги казнат
натпреварувачите заради претерана напредна подготовка,
вишок на отпад или за доцнење со презентацијата.
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НАГРАДИ
Наградиите се определуваат според постоечките стандарди.
Доколку не се постигнат пропишаните стандарди – нема
награда.
Златен медал:
90 – 100 поени
Сребрен медал:
80 – 89 поени
Бринзен медал:
70 – 79 поени
Диплома или Мерит:
60 – 69 поени
ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДИТЕ
Во текот на натпреварувањето ќе биде организирано дневно
доделување на награди (сребрени и бронзени медали и
дипломи), додека пехарите, златните медали и специјалните
награди ќе бидат доделени на свечената церемонија на
затворањето на Вториот Меѓународен Гастрономски
Натпревар – ГастроМак, Македонија 2017.
ИЗЛОЖБА
Сите експонати кои што се оценувани на претходни
натпреварувања, не можат да учествуваат на ова
натпреварување.

ВАЖНО: ДРЕС КОД ЗА НАТПРЕВАРУВАЧИ
Секој натпреварувач за време на натпреварувањето
ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да има на себе: бела готвачка блуза,
црни панталони, готвачка капа и соодветни работни чевли.
Натпреварувачите во џинс панталони ќе бидат
ДИСКВАЛИФИКУВАНИ!
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