Mistrzostwa UBC BBQ 2015 / Otwarte Mistrzostwa Polski BBQ 2015
12-13 czerwca 2015
Dolina Charlotty
Polska
GPS
+54° 31' 29.19", +16° 57' 4.54"

PREZES Grzegorz Kazubski Polish Barbecue Association
1. Program
12 czerwca – piątek
 12.00 – 16.00 – Rejestracja drużyn, przydział miejsc i budowa stanowisk roboczych
na potrzeby konkursu
 16.00 – 18.00 – Parada drużyn
 18.00 – 19.00 - Spotkanie kapitanów drużyn i losowanie drużyn chętnych do udziału
w „konkursie publicznym”
 19.00 – 20.00 – Odbiór produktów do konkursu głównego
 20:00 - 23.00 – Kolacja powitalna dla drużyn i gości
13 czerwca - sobota – główny konkurs
 09.30 – 11.00 – Szkolenie, odprawa i złożenie ślubowania przez jury
 11.30 Danie Narodowe
 12: 00 Ryba
 12: 30 Kurczak
 13: 00 Żeberka wieprzowe
 13: 30 Szynka/łopatka wieprzowa
 16.00 Ceremonia wręczenia nagród
14 czerwca - Niedziela
• 9.00 - 12.00 – Wyjazd drużyn uczestniczących w zawodach.
2. Drużyny
Mistrzostwa UBC BBQ oraz Otwarte Mistrzostwa Polski BBQ podzielone są na 2
kategorie: profesjonaliści oraz amatorzy.
Drużyny amatorów posiadające w swoim składzie osoby niepełnoletnie powinny
być pod opieką przynajmniej 1 osoby pełnoletniej (opiekuna).
Każda drużyna startująca w Mistrzostwach UBC BBQ powinna liczyć nie więcej
niż 6 osób (razem z opiekunem w przypadku drużyn z zawodnikami
niepełnoletnimi).
Drużyny amatorów biorą udział wyłącznie w kategorii „danie narodowe”, podczas
której zostanie wyłonionych 3 zwycięzców.
3. Zgłoszenia i zakwaterowanie
2.1. Każda drużyna musi podać nazwę drużyny oraz adres kontaktowy i adres e-mail.
2.2. Każda drużyna musi wysłać na adres Współorganizatora Grzegorza Kazubskiego:
grzegorz.kazubski@makro.pl formularz zgłoszeniowy (polskie drużyny w języku

polskim, zagraniczne drużyny w języku angielskim) w terminie do 30 kwietnia
2015.
2.3. Każda drużyna ma prawo do dwóch członków jury.
2.4. Polish Barbecue Association może wykluczyć drużynę z zawodów.
4. Dane kontaktowe w celu rezerwacji zakwaterowania na czas zawodów
Dolina Charlotty przyjmuje zgłoszenia rezerwacji noclegu od drużyn Związku Miast
Bałtyckich (UBC).
Organizator zastrzega sobie prawo do samodzielnego przydziału zakwaterowania dla drużyn.
E-mail: bbq@charlotta.pl
Telefon: +48 59 847 43 72
Pozostałe drużyny mogą kontaktować się z Lokalną Organizacją Turystyczną w Ustce, która
pomaga w rezerwacji noclegów wybranych przez Zawodników.
Osoba kontaktowa
Włodzimierz Wolski Dyrektor
E-mail: lot.ustka@op.pl
Telefon: +48 59 814 71 70 lub telefon komórkowy +48 509 668 031








5. Produkty
Każda drużyna otrzyma od Organizatora numer startowy.
Organizator zapewnia kosze (skrzynki) oznaczone numerem startowym, zawierające
identyczną ilość produktów tej samej jakości dla każdej drużyny, to jest:
3 kg. ryby
5 porcji żeberek wieprzowych
2 kurczaki o minimalnej wadze 1200g każdy
2 całe łopatki wieprzowe z kością i skórą, ale bez pręgi i szyi
1 kg pietruszki (natki)
5 główek sałaty

6. Regulamin
Pojemniki na żywność nie mogą zawierać niczego oprócz produktów wymienionych powyżej
oraz „wyściółki”. Dostarczona sałata i pietruszka to jedyna dozwolona forma wyściółki. Sosy
nie są dozwolone jako dodatek. Aranżacja dań nie może w żaden sposób zdradzać
pochodzenia drużyny.
Należy przygotować 6 porcji:
6 pojemników na żywność dla obiektywnego jury
a. Danie Narodowe - freestyle
b. Ryba – freestyle
c. Żeberka – Porcja żeberek musi zawierać kości!
d. Kurczak – Porcja kurczaka musi zawierać białe i ciemne mięso
e. Łopatka wieprzowa – Danie można pokroić, szarpać lub mieszać przed
podaniem.
Drużyna może przywieźć ze sobą i wykorzystać dowolne produkty dopuszczone przez
odpowiednią instytucję ds. bezpieczeństwa żywności. Co najmniej 60% dania musi zostać
przed podaniem podgrzane w piecu lub na grillu.
Akcesoria takie jak folia aluminiowa, szpikulce itp. są dopuszczalne, ale nie należy ich
umieszczać w pojemnikach na dania.
Zezwala się na korzystanie z własnych przypraw.

7. Kryteria oceny przez jury:
Obowiązują tylko 4 kryteria oceny:
a. Wygląd dania stanowi 20% oceny łącznej.
b. Smak głównego składnika stanowi 50% oceny łącznej.
c. Kruchość głównego składnika stanowi 20% oceny łącznej.
d. Smak dodatków stanowi 10% oceny łącznej.
Osobny schemat oceny stosowany jest dla deserów:
a. Wygląd 20 %
b. Smak 50 %
c. Kreatywność 20 %
d. Czy jest to naprawdę grillowana potrawa 10 %
Dania, którym będą towarzyszyć dodatki inne niż wymieniono powyżej lub elementy
dekoracyjne zostaną wykluczone z oceny i otrzymają 0 punktów.
Jury składać będzie się z 6 obiektywnych sędziów. Najwyższa i najniższa spośród ocen 6
sędziów zostanie odrzucona.
Skala 1.0 – 10.0:
0.1 - 1.0 zupełnie niesmaczne
1.1 – 2.0 mocno zwęglone lub wciąż surowe
2.1 – 3.0 bardzo mocno spieczone lub bardzo niedopieczone
3.1 – 4.0 mocno spieczone lub niedopieczone
4.1 – 5.0 zadowalające
5.1 – 6.0 dobre
6.1 – 7.0 bardzo dobre
7.1 – 8.0 doskonałe
8.1 – 9.0 wyśmienite
9.1 – 10.0 wybitne
Oceny stopniowane są co 0.1 punktu. Skala od 0.1 do 10.0 punktów.
Puchar za dobrą zabawę
Zachęcamy wszystkie drużyny do okazywania doskonałego humoru, sportowego ducha i
prezentowania pięknych dekoracji stanowisk. Kryteria te będą podlegać ocenie sędziów
nominowanych przez Polish Barbecue Association.
Sprzęt i akcesoria do grillowania
W trakcie procesu grillowania dozwolone jest jedynie drewno, węgiel drzewny i pellety.
Wszelki sprzęt musi być zgodny z najnowszymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Przed konkursem zostanie przeprowadzona kontrola.
Sprzęt zostanie zapewniony drużynom, które przyjadą z daleka.
Stoły i ławki
Każda drużyna otrzyma 2 stoły i 4 ławki (zestawy typu ogródek piwny).
8. Zasilanie energią elektryczną/woda
Energia elektryczna
Rozmieszczone zostaną rozdzielnie elektryczne. Drużyna musi przywieźć ze sobą
rozdzielacze i wystarczającą ilość przedłużaczy (do 50m). Zasilanie elektryczne będzie
dostępne dla wszystkich drużyn*. Przewody muszą być oznakowane nazwą drużyny.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nieprawidłowe
podłączenie sprzętu należącego do drużyn do źródła zasilania. Aby uniknąć przeciążeń, każda
drużyna powinna podłączać do źródła zasilania jedynie niezbędne urządzenia. Jeśli drużyna

podłączy ilość urządzeń przekraczającą wytrzymałość instalacji (patrz źródła zasilania)
zostanie pozbawiona zasilania elektrycznego! Dotyczy to również wadliwych urządzeń.
*Polish Barbecue Association dołoży starań aby zapewnić stałą dostawę energii elektrycznej.
Jednak Polish Barbecue Association nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe
działanie sieci zasilającej, niezależnie od przyczyny, i w związku z tym nie może zostać
pociągnięte do odpowiedzialności ani postawione w stan oskarżenia. Zgłoszenie do konkursu
jest równoznaczne z akceptacją tego warunku.
Woda
Będzie dostępne zaopatrzenie w wodę (wyłącznie zimną). Każda drużyna zorganizuje własne
stanowisko mycia rąk. Do tego celu wystarczą karnister z kranem, dozownik mydła i ręczniki
jednorazowe. Zostaną przygotowane specjalne stacje do zmywania naczyń.
9. Bezpieczeństwo
Przygotowanie stanowisk roboczych będzie miało miejsce w piątek. W nocy z piątku na
sobotę oraz z soboty na niedzielę (12 godzin) teren konkursu będzie nadzorowany przez
pracowników ochrony.
Jednak Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia ani kradzieże.
Ze względu na wymagania przeciwpożarowe, każda drużyna musi przywieźć ze sobą
atestowaną gaśnicę (co najmniej 4kg) lub koc przeciwpożarowy.
10. Plac konkursowy
Dla każdej drużyny zostanie wyznaczony plac konkursowy o wymiarach 5x6 metrów. W
przypadku większych budowli można przydzielić większy obszar. Postaramy się spełnić
wszelkie życzenia, jednak żadna drużyna nie jest uprawniona do określonego lub większego
placu konkursowego.
Jeśli drużyna nie przywiezie własnego namiotu lub zadaszenia, organizator może na
wcześniejszą prośbę drużyny zapewnić jej stoisko (o wymiarach 3x4 metry) do
samodzielnego montażu. Należy podkreślić, że konieczne jest postawienie zadaszenia. Nie
dopuszcza się parkowania pojazdów transportowych przy ani na terenie placu konkursowego.
W pobliżu znajduje się parking dla drużyn. Drużyna musi odgrodzić plac konkursowy przed
zwiedzającymi. Każda drużyna otrzyma w tym celu odpowiednie materiały.
Prezentacja
Wszystkie drużyny będą miały możliwość zaprezentowania się publiczności za pomocą
drobnych przekąsek i grillowanych przysmaków aby wzmocnić atmosferę przyjęcia przy
grillu. Sponsorzy Administratora zapewnią w tym celu bezpłatne towary, które zostaną
umieszczone na placu konkursowym.
Produkty te mają na celu ożywienie terenu konkursu i stworzenie radosnej atmosfery wśród
uczestników konkursu i gości.
Sprzedaż tych towarów jest zabroniona.
Drużyny zapewnią muzykę we własnym zakresie.
11. Kontrola
Polish Barbecue Association wyznaczy audytora, który sprawdzi czy wszystkie podstawowe
zasady, w szczególności te dotyczące obowiązkowych składników, zostały zastosowane.
Drużyny muszą zapewnić audytorowi nieograniczony dostęp. Drużyny muszą pokazać lub
otworzyć wszelkie przestrzenie magazynowe, takie jak lodówki, skrzynki, pojazdy itp., na
życzenie audytora. Zgłoszenie i rozpoczęcie uczestnictwa w konkursie są równoznaczne z
akceptacją powyższego warunku.

12. Ocena
Ocena będzie przebiegać zgodnie z regulaminem konkursu PBQA Polish Barbecue
Association.
Pojemniki na dania do degustacji przez obiektywne jury zostaną przekazane drużynom w dniu
konkursu. Nie dopuszcza się stosowania innych pojemników. Nie zezwala się na
umieszczanie wewnątrz pojemników etykiet ani substancji umożliwiających identyfikację
drużyn. W przypadku naruszenia regulaminu konkursu lub niniejszego zakazu,
przewodniczący jury ogłosi dyskwalifikację drużyny. Nie zezwala się na korzystanie z
garnków ani patelni.
Sędziowie mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony PBQA lub wysyłając formularz
zgłoszeniowy na adres grzegorz.kazubski@makro.pl. PBQA podejmie decyzje o kwalifikacji
sędziów do jury. Preferowani będą sędziowie posiadający szkolenia i licencję sędziego.
13. Tytuły i nagrody
Mistrz UBC BBQ, Mistrz UBC BBQ Amator i Mistrz Polski BBQ
Podsumowanie wszystkich ocen wyłoni zdobywcę oficjalnego tytułu „Mistrza UBC BBQ
2015”, „Mistrza UBC BBQ Amator” oraz „Mistrza Polski BBQ 2015”.
Ponadto, osobno zostaną wyłonieni zwycięzcy dla każdego z 5 dań, oprócz kategorii Amator,
w której wyłonione zostaną trzy drużyny wyłącznie w konkurencji „danie narodowe”. Każda
drużyna i każdy uczestnik otrzyma w nagrodę dyplom. Laureaci otrzymają dyplom
zwycięzcy, cenne puchary i nagrody pieniężne.
Puchar za dobrą zabawę
Drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów za ocenę atmosfery otrzyma puchar za
dobrą zabawę. Wyłoniony zostanie tylko jeden zwycięzca przez Polish Barbecue Association.
Wyniki i certyfikaty
Listę wyników i certyfikaty będzie można odebrać w biurze konkursowym po zakończeniu
ceremonii wręczenia nagród!
Wartość nagród
Wartość nagrody Ilość
UBC Mistrzostwa BBQ 2015

Razem
€ 5 900,00

Mistrz UBC BBQ

€ 2 500,00

1

€ 2 500,00

2-gie miejsce

€ 1 500,00

1

€ 1 500,00

3-cie miejsce

€ 800,00

1

€ 800,00

Danie Narodowe Profesjonaliści

€ 500,00

1

€ 500,00

Danie Narodowe Amatorzy - 1-sze miejsce

€ 300,00

1

€ 300,00

Danie Narodowe Amatorzy - 2-gie miejsce

€ 200,00

1

€ 200,00

Danie Narodowe Amatorzy - 3-cie miejsce

€ 100,00

1

€ 100,00

Kategorie indywidualne: ryba, kurczak, żeberka,
karkówka
1-sze miejsce

€ 150,00

4

€ 600,00

2-gie miejsce

€ 100,00

4

€ 400,00

€ 1 500,00

3-cie miejsce
Mistrz dobrej zabawy

€ 50,00

4

€ 200,00

€ 300,00

1

€ 300,00

Otwarte Mistrzostwa Polski BBQ - 2015

€ 3 000,00

Mistrz MP BBQ

€ 1 500,00

1

€ 1 500,00

2-gie miejsce

€ 1 000,00

1

€ 1 000,00

3-cie miejsce
Kategorie indywidualne: ryba, kurczak, żeberka i
karkówka albo wołowina
1-sze miejsce

€ 500,00

1

€ 500,00

€ 150,00

4

€ 600,00

2-gie miejsce

€ 100,00

4

€ 400,00

3-cie miejsce

€ 50,00

4

€ 200,00

€ 300,00

1

€ 300,00

Mistrz dobrej zabawy

€ 1 500,00

€ 11 900,00

14. Media
Wszystkie drużyny i ich członkowie przenoszą na Administratora i jego partnerów wszelkie
prawa do obrazów, wypowiedzi i materiałów dźwiękowych w celu ich publikacji w druku lub
środkach masowego przekazu, w szczególności w formie transmisji dźwięku, transmisji
telewizyjnej lub Internetowej do celów informacyjnych i reklamowych.
Wielu drużynom towarzyszyć będą przedstawiciele stacji telewizyjnych, radiowych lub prasy.
Jest to korzystne i zgodne z założeniami.
Prosimy jednak drużyny o informowanie nas o przedstawicielach mediów, których obecność
została już potwierdzona! Będziemy mogli umieścić ich na naszej liście mediów i przyznać
im akredytację. Reporterzy nieposiadający akredytacji nie będą mogli zdawać relacji z terenu
konkursu! Zapytania należy przesyłać na adres grzegorz.kazubski@makro.pl
15. Sponsoring drużyn
Sponsoring drużyn i finansowanie przez patronów jest zazwyczaj możliwe tylko w obszarze
placu konkursowego.
Z tego powodu Zjazd generalny Polish Barbecue Association podjął następującą decyzję.
Prezentacja drużyny
Drużyna może prezentować swoich sponsorów na terenie konkursu bezpłatnie według
poniższych zasad:
- Bezpłatnie można przydzielić powierzchnię 1 m2 na plakat prezentujący sponsorów
drużyny.
Powierzchnia ta ograniczona jest do wymiarów 1 x 1 metr. Nie jest możliwe przydzielenie
powierzchni o innych wymiarach.
- Na odzieży drużyny (koszulka, czapeczka, fartuch) mogą znajdować się logotypy sponsorów
o maksymalnych wymiarach 15 x 15 cm.
- Szczegóły prezentacji zostały opisane poniżej
Możliwość promocji i reklamy na placu konkursowym drużyny (dla sponsorów drużyny)
- 2 plakaty o maksymalnych wymiarach DIN A0 (300,00 euro)
- Prezentacja produktów na nieruchomej powierzchni (1m2 500,00 euro). Forma ta obejmuje
prezentację produktów, np. butle ketchupu na stole dla gości lub stole do prezentacji.
- Promocja, degustacje produktów, rozdawanie próbek itp. (800,00 euro za kampanię)

Drużyna musi przekazać Polish Barbecue Association informacje o wszelkich środkach
reklamowych najpóźniej na 4 tygodnie przed konkursem. Opłaty za działania reklamowe
należy wnieść przed konkursem.
Działania reklamowe, które nie zostaną opłacone, nie będą mogły się odbyć. Wszystkie opłaty
należy dokonać na rzecz Polish Barbecue Association. Po zakończeniu konkursu drużyny
otrzymają od PBA zwrot 25 % wniesionych opłat za sponsoring.
Działania reklamowe podejmowane bez wiedzy organizatora zostaną usunięte z terenu
konkursu.
Jeśli ich usunięcie nie będzie możliwe, zostaną zasłonięte. Wszelkie działania reklamowe
muszą zostać potwierdzone przez Polish Barbecue Association ponieważ sponsorzy w
niektórych przypadkach posiadają prawa wyłączności.
Dziękujemy za zrozumienie.
Wsparcie/najnowsze wiadomości
Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego wnoszenia zmian w zakresie
warunków udziału oraz wytycznych dla gości jeśli zmiany te są uzasadnione ze względu na
konkurs. Wszystkie drużyny zostaną poinformowane o wszelkich zmianach.
Wszelkie zmiany, szczególnie dotyczące programu i przebiegu imprezy, zostaną ogłoszone na
naszej stronie domowej www.bbq.charlotta.pl .

