
Društvo SmoTeater prireja 

3. bogračijado društva SmoTeater – »SMO ZA BOGRAČ«

Prireditev  bo v soboto, 25. avgusta 2012,  s pričetkom ob 9.00 ur  i  ,

 ob igrišču ŠD Breg.

Zbor za tekmovalnih ekip in žrebanje tekmovalnih mest je ob 8.30.

Ekipo  sestavljajo  3  člani/ce.   Zaželjeno  je,  da  ima  ekipa  svoj  prepoznaven  znak,  ime, 
predpasnike, maskoto… Vsaka ekipa si povabi navijače, katerim po končanem tekmovanju 
postreže z okusnim bogračem. 

Število ekip je omejeno. Zadnji rok za prijave je 20.8.2012 oz., ko ima organizator prijavljenih 
15 ekip. Prijavnina za tekmovalno ekipo znaša 40 evrov. Smatra se, da je ekipa prijavljena, ko 
organizatorju poravna 40 evrov. (najkasneje do 20.8.2012)

Prijavnine: 

• Kristijan Lovrenčič (041 969 153)

• Tomaž Fakin (041 205 245) 

Glavna nagrada za vsakega tekmovalca zmagovalne ekipe je set vrhunskih kuharskih nožev 
Victorinox! Za ostale ekipe so pripravljene tolažilne nagrade. Najboljše ekipe bodo za prva tri 
mesta  nagrajene  s  pokali.  Prireditev  bo  spremljala  in  ocenjevala  tričlanska  ocenjevalna 
komisija. 
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KUHA SE NA ODPRTEM OGNJU!

Ekipe od organizatorja dobijo:

 prostor za kuhanje
 mizo
 kurišče
 30 kg bukovega lesa
 meso: -     1kg svinjine 

- 1kg govedine
- 0,5kg divjačine

 zelenjava po receptu:
- rdeča paprika (1kos)
-  zelena paprika (1kos)
- česen (1 strok)
- čebula (3 kg)
- krompir (1 kg)

 osnovne začimbe:
- mleta rdeča paprika
- mlet poper
- lovor
- sol

 3 x spominek organizatorja
 20 x krožnik
 20 x žlica
 vreče za smeti (2 kom)
 papirnate brisače (1 rola)
 1l vina

Zaželjeno  je,  da  si  ekipe  v  primeru  slabega  vremena  priskrbijo  dežnike  ali  baldehine  za 
zaščito kurišča in tekmovalnega mesta.

Za pijačo in prijetno vzdušje bo poskrbljeno!
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PRAVILA
Zaradi  zagotavljanja  enakih  pogojev  tekmovalcev,  je  organizator  tudi  letos  dopolnil  pravila,  ki  veljajo  na 
tekmovalnem delu.

• Ekipe na bogračijadi  potrebujejo svoj  kotel  + stojalo,  nož,  kuhalnico,  zajemalko,  desko za 
rezanje, dodatne začimbe, »širakl«…  

• Kuhanje bograča je za vsako ekipo omejeno na 4 ure in 30 minut (od zasedbe tekmovalnega   
prostora, do predaje vzorca).

• Žreb  bo  potekal  po  vrstnem  redu  prijavljenih  ekip  na  dan  tekmovanja  in  bo  določil   
tekmovalno mesto ekipe in časovno skupino v kateri ekipa tekmuje. Obrazložitev: Prvih pet 
izžrebanih ekip bo začelo s kuhanjem ob 9 uri, naslednjih pet ekip ob 9:15 uri in zadnjih pet 
ekip ob 9:30 uri. Prvih pet ekip bo vzorce oddalo istočasno ob 13:30 uri, naslednjih pet ekip ob 
13:45 uri in zadnjih pet ekip ob 14:00 uri. Na ta način nobena ekipa nebo čakala na oddajo 
vzorca.

• Ocenjevalna komisija bo ocenjevala po sledečih kategorijah:

o Ekipe:  usklajenost  ekip (prisotnost  članov  na  delovnih  mestih,  razdelitev  nalog  v 

ekipi…),  čistočo in urejenost tekmovalnega mesta in  timski duh     ekipe   (razpoznavni 
znak ekipe, maskota, dobra volja…).  Vsaka postavka se oceni z oceno med 1 in 5, 
skupno je torej v tej kategoriji mogoče doseči 15 točk.

o Bograč:  izgled (ocenjuje  se  splošen  izgled,  morebitna  opažena razkuhanost  mesa-

prisotnost mesnih vlaken, razkuhan krompir, tradicionalne sestavine), okus ( splošen 
okus,  začinjenost…),  vonj (značilen  vonj)  ,  gostota (primerna  gostota  bograča 
dosežena z izvirnimi sestavinami).  Postavki izgled in okus se ocenita z oceno med 1 in 
10, postavki vonj in gostota pa z oceno med 1 in 5. Skupno je v tej kategoriji mogoče 
doseči 30 točk.

o Na podlagi doseženih rezultatov se razglasijo samo prve tri ekipe.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pogojev in pravil, hkrati pa se zavezuje da bo o vsaki spremembi 
obvestil privaljene ekipe do 20.8.2012.

Razglasitev  rezultatov  bo  po  končanem  tekmovanju.  Prireditev  je  tekmovalne  narave, 
predvsem pa namenjena druženju, izmenjavi receptov, uživanju v dobri hrani…

Dodatne informacije možne po telefonu (Kristijan, Tomaž)
 ali po e-pošti: smoteater@gmail.com

VLJUDNO VABLJENI!
Organizacijski odbor
društva SmoTeater
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