
Valgas – Valkas Robežtirgus gaļas cepšanas sacensības  

„Grils bez robežām BBQ 2016“ 

Sacensības norit: Valgā 

Sacensību laiks: sestdiena, 2016. gada 7. maijā  

Sacensību vieta: Tartu iela 2 – laukums blakām vecajām dzirnavām  

Sestdiena:  

10.00 - Sacensību sākums, tiek izdalītas izejvielas 

12.30 – Sapulcējas tiesneši 

13.00 – Sāk pasniegt gatavos produktus 

16.00 - Uzvarētāju apbalvošana 

Pieteikšanās/ tiesības startēt 

- Komandai jāreģistrējas sacensībām līdz 2016. gada 29. aprīļa  plkst. 12.00 Igaunijā  vai  
Latvijā . Izejvielas tiks pasūtītas, rēķinoties ar piereģistrējušos skaitu. Komandā var būt līdz 5 
dalībniekiem. 

- Pēc reģistrēšanās uz komandas e-pastu tiks nosūtīts apstiprinājums un rēķins, ko lūdzam 
apmaksāt līdz 06.05.2016.a. 

  
-  

Kontakts: Latvijā –Sniedze Ragže sniedzeragze@inbox.lv +371 2648 8684 
 Igaunijā – Margus Ojaots margus.ojaots@vkok.ee +372 509 3546 
 

Sacensību dalības maksa 

Sacensību dalības maksa ir 20 € katrai komandai. 

Cepēju komanda ir komanda, kura apvienojusies sacensību produkta (produktu) cepšanai. Komandai ir 
kapteinis, kurš ir atbildīgs par komandas un tās viesu uzvedību komandai ierādītajā sacensību 
teritorijā.  

Gatavo produktu pasniegšana: 

Plkst. 13.00 ēdieni nr. 1;  

Plkst. 13.30 ēdieni nr. 2;  

Plkst. 14.00 ēdieni nr. 3; 

Plkst. 14.30 deserti. 



Nemarķēto gatavo produktu konteineru pieņemšana sākas 5 (piecas) minūtes pirms noliktā 
pasniegšanas laika un beidzas 5 (piecas) minūtes pēc. Gatavos produktus nepieņem ne pirms, ne pēc 
noteiktā laika.  

 

Ēdienu groza pamatprodukti, kuri noteikti jāizmanto. 

Organizatori izsniedz katrai komandai numurētus, vienādas kvalitātes un apjoma produktu grozus 
(kastes): 

2 ribiņu gabali 

1 gab. liellopu gaļas mīkstuma apm. 2-2,5 kg  

2 kg vistu stilbiņu 

Šie produktu grozi tiks izlozēti pēc numuriem. 

Gatavojamo produktu definīcija 

Izejvielu konteineri nedrīkst ietvert neko citu, bet tikai vienīgi iepriekš minētos produktus un 
pamatkomponentus. Kā pamatkomponentus ir atļauts izmantot tikai pievienotos salātus. Mērci kā 
piedevu izmantot nedrīkst. 

Jāsagatavo 7 porcijas: 

1 šķīvis prezentācijai (izsolei) 

6 kārbas/konteineri „aklajai” vērtēšanai.  

Ēdiens nr. 1. Vistas stilbiņi 

Katrai porcijai noteikti jāsatur kauliņš (-i). 

Ēdiens nr. 2. Ribiņas. 

Katrai porcijai noteikti jāsatur kauliņš (-i). 

Ēdiens nr. 3. Liellopa gaļas mīkstums. 

Gaļu var sadalīt pēc patikšanas.  

Ēdiens nr. 4. Deserts / „Freestyle” 

Desertam komanda var ņemt līdzi un izmantot visus produktus, ko vēlas. Vismaz 60% no gatavā 
ēdiena jābūt siltam un ceptam krāsnī vai uz grila.   

 

Pie ēdieniem nr. 1, nr. 2 un nr. 3 nedrīkst neko citu izmantot. Palīglīdzekļus, kā alumīnija foliju, 
iesmus utt. ir atļauts izmantot pie cepšanas, bet tos nedrīkst ielikt ēdiena kārbā/konteinerā.   

 



Vērtēšanas kritēriji: 

 3 kritēriji I, II un III ēdieniem: 

A. Vizuālais iespaids  
B. Pamatkomponenta garša  
C. Pamatkomponenta termiskā gatavība/ briedums 
 

Ēdieni, kuru sagatavošanā izmantotas piedevas kā garnējumi vai dekorējumi, tiks izbrāķēti un 
saņems 0 punktus.  

Desertu vērtē sekojoši: 

A. Izskats  
B. Garša 
C. Radošums  
D. Vai produkts ir BBQ/grils 

Žūrijā ir 6 tiesneši, kuri vērtē produktus, nezinot to autorus: „uz aklo”. No 6 žūrijas locekļu dotajiem 
vērtējumiem tiek atskaitīts visaugstākais un viszemākais novērtējums.   

Vērtē sekojoši : 

Skalā 1,0 – 10,0: 

1 nebaudāms 
2 sadedzis vai jēls 
3 stipri pārcepts vai negatavs 
4 pārcepts vai negatavs 
5 pieņemami 
6 labi 
7 ļoti labi 
8 lieliski 
9 izcili 
10 nepārspējami 
 

Grila un BBQ aprīkojums 

Cepšanai ir atļauts izmantot tikai koksni, kokogles un koksnes granulas. Izmantojamam aprīkojumam 
jāatbilst spēkā esošiem drošības tehnikas normatīviem.  

Elektrība/ ūdens 

Elektrība 

Iespējams pieslēgties elektrības tīklam. Lūdzam pašiem apgādāties izolētu pagarināmo vadu.   

Ūdens 

Sacensību teritorijā ir ūdenspadeve (tikai aukstais ūdens).  

 



Ugunsdrošība 

Saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem, katras komandas ekipējumā ir jābūt pārbaudītam un lietošanai 
derīgam ugunsdzēšanas aparātam un liesmu slāpējošam pārklājam.  

Sacensību teritorija 

Katrai komandai iedalīs sacensību teritoriju 4x6 m. Ja aprīkojumam vajadzīga lielāka teritorija, 
lūdzam iesniegt iesniegumu ar izmēriem. Vairākas komandas var izmantot vienu telti, ja ir tāda vēlme, 
izņemot cepeškrāsni vai grilu.  

Prezentācija 

Visām komandām ir iespējams sevi publikai aktīvi prezentēt - ar barbeque priekšnesumiem, ar 
ēdieniem, ko var ēst bez galda piederumiem. Šādi piedāvājumi atdzīvina sacensību laukumu un 
rūpējas par labu garastāvokli gan komandu, gan publikas vidū.  

Atļauts pārdot izstrādājumus. 

Vērtēšana 

Vērtēšana notiek atbilstoši WBQA noteikumiem. 

Kārbas/ konteineri, kas ir domāti slepenai vērtēšanai, tiks izsniegti sacensību dienā. Komandām ir 
atļauts izmantot tikai šos konteinerus! Vērtēšanai nodotās kārbas tiek pārmarķētas, pirms nonāk pie 
žūrijas. 

Aizliegts izmantot jebkādu marķējumus vai citu pielikumu, kas ļautu identificēt komandu. Reglamenta 
un noteikumu pārkāpēji tiks diskvalificēti. 

Tituli un apbalvošana 

Visu vērtējumu kopsavilkumā uzzinās sacensību „Grils bez robežām BBQ 2016” uzvarētāju.  

Atsevišķi tiks vērtēta katra kārta/ /ēdiens. 

Atsevišķi tiks vērtētas mācību iestāžu komandas „Grils bez robežām BBQ - Juniori 2016”. 

Atsevišķi tiks vērtētas Latvijas komandas. 

Visas komandas un to dalībnieki dod atļauju organizatoriem un viņu partneriem izmantot fotogrāfijas, 
vārdus, skaņas ierakstus reklāmas nolūkos gan drukātos, gan arī citos plašsaziņas medijos, it īpaši 
radio, televīzija un internetā.    

 

Komandas prezentācija 

Komanda var sacensību laikā reklamēt savus sponsorus bez maksas sekojoši:  

- Sponsoru reklamēšanai var brīvi noformēt 1m² plakātu. Turklāt plakāta izmēri ir standartizēti 
1 x 1 m. Citi izmēri nav pieļaujami.   

- Uz komandas apģērba (apģērba augšdaļa, priekšauti) drīkst būt sponsoru logotipi.  

  


