
   BOGRATLON 
      Tiszaújvárosi Bográcsfőző Fesztivál 
 

 
A fesztivál helyszíne:  Tiszaújváros, Dísztó és környéke 
A fesztivál időpontja:  2018. június 30. (vasárnap) 
 
Csapatok jelentkezése és helyszíni nevezés a regisztrációs irodán:  8:00-09:30 
Tűzgyújtás:         10:00 
Eredményhirdetés:         16:30 
Résztvevők:         3 - 10 fős csapatok 
 
Zsűri tagjai: Magos Zoltán, Jenei Tamás Babits László, Jenei Lóránt 
 
Nevezés: A nevezési lap letölthető a www.tiszatriatlon.hu oldalról. 

Maximum 55 csapat nevezését tudjuk elfogadni!  
A főzőhelyeket a rendezőség jelöli ki a versenyző csapatok részére.  

- postai cím:  Tiszaújvárosi Triatlon Klub, 3580 Tiszaújváros, Teleki B. út 6. 
- e-mail:  tiszaújváros@triatlon.t-online.hu  

 
Nevezési lap leadása és a nevezési díj befizetése a Tiszaújvárosi Triatlon Klub irodájában személyesen is 
lehetséges (Sportcentrum - Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. H-P: 14:00 – 16:00). 

 
Nevezési díj:  
2018. június 22-ig előnevezési díj       6.000 Ft / csapat 
2018. június 23-tól már csak a fesztivál napján, a helyszínen lehet nevezni  8.000 Ft / csapat 
 
Az előnevezési díjat személyesen, vagy rózsaszín postai utalványon a postázási címre kérjük befizetni.  
 
 
A fesztivál leírása: 
A csapatok a regisztrációs irodán megkapják regisztrációs kártyájukat és a bogratlon egységcsomagot. A főzés 10:00 
órakor közös tűzgyújtással kezdődik. A főzés egyetlen szabálya, hogy az ételt legfeljebb három óra alatt és – ahogy a 
verseny neve is mutatja – BOGRÁCSBAN kell elkészíteni. Szabadon főzhető bármilyen étel.  Az alapanyagról, 
bográcsról és bográcstartó állványról a csapatok gondoskodnak. Gázüzemű főzőhely használata tilos! 
 
 
A rendezők biztosítják:  
A főzőhelyet, aprított fát, sörasztalt két paddal, szemeteszsákot, vízvételi lehetőséget. 
 
 
Értékelés: 
Az idei évben is a verseny hatékony lebonyolítása érdekében a zsűri két részre lesz elosztva a Dísztó két oldalán. 
A zsűri a főzés folyamán végigjárja a csapatok főzőhelyeit az alábbiak szerint: 

 A zsűri betekint a verseny menetébe. Plusz pontot jelenthet az egységes felszerelés, a rend, a csapatnál uralkodó 
jó hangulat, a vendéglátás szívélyessége, a különleges recept. 

 A zsűri továbbá pontozza a megkóstolt ételt, számít az étel jó íze, tálalásának szépsége, a hozzá kínált köret és 
ital… stb. 

Az értékelések végén a zsűritagok „átkóstolnak” az ellenkező oldal azon csapataihoz, melyet a zsűri a legjobbnak ítélt 
az első alkalommal. A végeredmény ezután kerül kihirdetésre. 
 
Díjazás: 
A győztes csapat elnyeri a „TRIATLON NAGYHÉT 2018 BOGRATLON-BAJNOKA” címet és az „Aranybográcsot”.  
A második és harmadik helyezett csapat tagjai tárgyjutalomban részesülnek. 
Minden résztvevő csapat emléklapot kap.  
 
 

További Információ: 
 telefon: 30/645-2746, 49/540-094  

 e-mail: tiszaujvarosi@triatlon.t-online.hu  web: www.tiszatriatlon.hu 
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