
         XV. NEMZETKÖZI VADGASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL
Fácános Vadászház és Rendezvényközpont, Soponya

2022. szeptember 03. (Szombat)

VADÉTELFŐZŐ-VERSENY - VERSENYKIÍRÁS

A RENDEZVÉNY

A Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál a
természet, a vadászati kultúra és a vadgasztronómia
szerelmeseinek nemzetközi találkozója, mely kiváló
lehetőséget ad a vadhús, mint konyhai alapanyag
népszerűsítésére, széleskörű felhasználási területeinek
megismertetésére, ezzel együtt az erdőben, vadban és
vadászatban rejlő lehetőségek bemutatására, mindezt
tartalmas kikapcsolódási és minőségi szórakozási
lehetőségek biztosításával fűszerezve. A fesztivál
2022-ben a Fejér Megyei Vadásznappal és
Megyekorzóval együtt kerül megrendezésre.

A VERSENY JELLEGE

Egyfordulós, amatőr főzőverseny. A versenyművek
kizárólag vadhúsból készülhetnek.

FELELŐS SZERVEZŐ

VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.
A Szervező a csapatokkal a jelentkezési lapon
megadott e-mail címen, illetve telefonszámon
keresztül tartja a kapcsolatot.
A szervező kapcsolattartója Máté Renáta (+36
30 997 1553).

HELYSZÍN

Fácános Hotel és Rendezvényközpont
Soponya
(GPS: 47.00240643994155, 18.476090722722727)

VERSENYSZÁMOK

Vadételek Asztala: bográcsban készült vadételek
elkészítése a szervező által biztosított 10 kg
vadhúsból, mely előre nem megnevezett fajtájú.

Vadgasztronómiai Nagydíj: önkéntes alapon,
szabadon választott módon, de kizárólag szabadtűzön
készült vadétel. Nevezés kizárólag a Vadételek
Asztala versenyszámmal együtt lehetséges. A vadhúst
a Szervező biztosítja a nevezési lapon feltüntetett
árjegyzék ellenében.

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ

2022. augusztus 15.
Helyszíni nevezésre nincs lehetőség.
A nevezési lapokat hiánytalanul kitöltve, aláírva
szkennelt formában szükséges megküldeni a
vadgasztro@vadex.hu címre.

NEVEZÉSI FELTÉTELEK

Vadételek Asztala:
A rendezvényen minden olyan 3-5 fős csapat (egy
szakácsmester, kettő-négy kuktával) indulhat, mely
csapat a jelentkezési lapot hiánytalanul kitöltve a
megadott határidőre a Szervezőhöz eljuttatja, a
nevezési díjat és a kauciót befizeti. Nevezési díj
visszafizetésére nincs lehetőség.
A főzéshez kizárólag a Szervező által biztosított
vadhús használható fel!

Vadgasztronómiai Nagydíj:
A versenyszámra minden olyan csapat indulhat,
amely a Vadételek Asztala főzőversenyre benevezett,
a jelentkezési lapot mindkét versenyszámra
hiánytalanul kitöltve, a megadott határidőre a
Szervezőhöz eljuttatja.
A főzéshez kizárólag a Szervező által további
térítés ellenében biztosított vadhús használható fel!

NEVEZÉSI DÍJ

Vadételek Asztala:
A nevezési díj összege bruttó 60.000 Ft/csapat, a
nevezési díjon felül minden csapat 20.000 Ft kauciót
köteles befizetni. A kaució a 10 db kóstolójegy
kiosztására vonatkozik. A versenyen minden csapat
10 adag ételt köteles kiosztani, amely csapat a nap
végén felmutatja a 10 db kóstolójegyet, visszakapja a
kaució teljes összegét.

A Szervező a következő eszközöket, szolgáltatásokat
biztosítja a nevezési díj fejében:

- belépés a nevezett csapattagok részére
- fedett főzőhelyszín csapatonként (1db 3x3 sátor)
- 1 db sörpad garnitúra
- 10 kg konyhakész, kockára vágott vadhús
- tűzifa (saját gázkészség használható, a gázpalack

csak reduktorral üzemeltethető!)
- vízvételi lehetőség
- hulladéktároló zsák

A nevezési díjban foglaltakon felül, lehetőség van
további sátor, sörpad garnitúra és áramvételi lehetőség
igénylésére is, külön térítési díj megfizetésével.
Ennek részleteit a nevezési lapok tartalmazzák.

Vadgasztronómiai Nagydíj: Külön nevezési díj nincs,
a csapat által a jelentkezési lapon megjelölt fajtájú és
mennyiségű vadhús ára kerül felszámításra.
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BÍRÁLÁS

Az ételeket hat fős szakmai zsűri bírálja el. Az
elbírálás pártatlanságát a Szervező biztosítja és
garantálja. A zsűri döntése ellen fellebbezési
lehetőség nincs.
A helyezések megállapítása a zsűritagok által adott
egyedi pontszámok átlaga alapján történik. Döntetlen
pontszám esetén a zsűri elnöke által adott pontszám a
mérvadó.
A zsűri tagok névsorát a nevezést követően kiküldött
tájékoztató tartalmazza.

DÍJAZÁS

Vadételek Asztala:
- A helyezett csapatok díjazása oklevéllel,

kupával és tárgyjutalommal történik.
- Minden csapat emléklapot kap.
- Az Erdei Ételek Mestere, az abszolút győztes

csapat díjazása oklevéllel, vándorkupával és
tárgyjutalommal történik.

- Gasztrodizájn különdíjjal jutalmazzuk a
legattraktívabb, leghangulatosabb főzőhelyet.

- Díjazásra kerül a zsűritől összességében
legmagasabb értékelést kapott határon túli
csapat is.

Vadgasztronómiai Nagydíj:
Bruttó 100.000 Ft-os vásárlási utalvány, amely
levásárolható a VADEX Mezőföldi Zrt. alábbi
szaküzleteiben:

- STIHL szaküzlet
8000 Székesfehérvár, Jancsár köz 2.
2400 Dunaújváros, Arany János út 56.

- Erdei Delikátesz Szaküzlet (8000
Székesfehérvár, Jancsár köz 2.)

- Vadászbolt (8000 Székesfehérvár, Tolnai
u. 1.)

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Kérjük a főzőcsapatokat, hogy a főzőhelyeket olyan
állapotban hagyják el, ahogyan azt átvették. A főzés
során keletkezett hulladékot, szemetet szíveskedjenek
összegyűjteni és az ott elhelyezett szeméttárolókban,
kukákban elhelyezni.
Kérjük, a tűzesetek elkerülése érdekében, tartsák be a
tűzgyújtási, tűzbiztonsági szabályokat, nem
szabványos felszereléseket ne használjanak. A
szabálytalan felszerelések használatát a Szervező
megtiltja.
A Szervező vállalja, hogy a csapatoknak átadott
vadhús alapanyagok minden esetben megfelelnek az
egészségügyi és élelmezési előírásoknak. Az átadott
vadhús alapanyagok további felhasználása folyamán
ezen előírások betartása a főzőcsapat felelőssége.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a főzőcsapatok
kizárólag a Szervezőtől átvett vadhús alapanyagokat
használják, mint fő alapanyagot. A csapatok más
forrásból származó tőkehúst az ételek elkészítése
során nem alkalmazhatnak.
A Szervező által biztosított, a nevezési díjban és a
külön igény szerint biztosított használati tárgyak
(például sátor, sörpad garnitúra) nem rendeltetésszerű
használatából adódó károkért a felelősség a
főzőcsapatot terheli.
A szabályok és előírások be nem tartásából származó
károkért és balesetekért a Szervező nem vállal
felelősséget.
A főzőcsapatok a nevezési lap aláírásával kijelentik,
hogy a versenykiírásban foglaltakat megértették és
elfogadják.

SZÁLLÁSLEHETŐSÉG:
A főzőcsapatok részére van lehetőség szállás
foglalására, az elhelyezés több szálláshelyen valósul
majd meg. A szállásfoglalás rögzítése a foglalások
sorrendjében történik, ennek megfelelően 2/3/4 fős
szobákban, az elérhető szobakapacitásnak
megfelelően.

Szállásfoglalás:

Sárközi Gyula
+36 30 444 7739
facanoshotel@vadex.hu

NEVEZÉS ÉS INFORMÁCIÓ:

Máté Renáta
Tel: +36 30 997 1553
E-mail: vadgasztro@vadex.hu
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