Eesti lahtised meistrivõistlused
tiitlile
AASTA LEIVATEGIJA 2017
JUHEND

Korraldaja Eesti Leivaliit
Teema: „Eesti Vabariik 100“
Kodutööna valmistatakse 100% söödavatest materjalidest teemakohane kompositsioon. Kodutöö
valmib ettevõtte pagarite meeskonnatööna. Kodutööga peab kaasas olema tutvustav lugu, mis
paigutatakse ekspositsiooni lauale, lisaks tehakse tiimipoolne esitlus kohapeal.
Iga ettevõte eksponeerib koos kodutööga ka oma uudisleiba. Uudisleib valmistatakse samuti
kodutööna 100% söödavatest materjalidest ning vähemalt 50% rukkijahusisaldusega tainast.
Võistleja peab kasutama uudistootes sponsorite poolt väljapakutud toorainevalikust vähemalt 2
nimetust.
Sponsorite toorainete näidised kokkuleppel sponsoriga.
Kodutööd ja uudisleiba esitletakse 0,7 m läbimõõduga laual.
Võistluse tingimused
Võistlejad
Eesti lahtistel meistrivõistlustel tiitlile AASTA LEIVATEGIJA 2017 saavad võistelda kõik tootjad, kes on
tähtajaks registreerunud ja kes on tasunud osalemistasu.
Hindamise alused
Võistlustöid hindab žürii.
Žürii hindamiskriteeriumid:
Kodutöö

Uudisleib

Teema vastavus esitlusega 0-10
Meisterlikkus 0-20
Väljapanek 0-10
Välimus ja sisu 0- 20
Maitse 0- 30
Sponsori tooraine kasutus 0-10 punkti (ühe kuldsponsortoote kasutamise väärtus on
2 punkti, ühe tavasponsortoote kasutamise väärtus on 1 punkt)

Žürii liikmete punktid summeeritakse.
Kui võistluse koondtulemus on võrdne, määratakse kõrgem koht žüriilt enim kõrgemaid punkte saanud
ettevõttele.
Võistlustele registreerumine:
Võistlus toimub Tallinna Toidumessil 25.10.2017.
Registreerimise lõpptähtajaks on 1. oktoober 2017. a.
Osalemistasud ja reklaamitasud
Osalemistasu
kuni 15. september 2017: soodushind 200 €
al. 16. september – 1. oktoober. 2017: 250 €
Konkursil osalemise avaldus peab olema esitatud eeltoodud tähtaegadeks ja vastavad osavõtutasud
tasutud Eesti Leivaliidu a/a nr EE881010302011618001 SEB Pangas.
Reklaamitasu
Võistlusalal on võimalik kasutada reklaampindasid. Vastavad kokkulepped sõlmitakse Eesti
Leivaliiduga.
Žürii
Konkursi žürii koosneb 5 liikmest, kes valivad enda hulgast žürii esimehe. Žürii tegevuse protokollib
sekretär.
Žüriisse ei või kuuluda konkursil osaleva ettevõtte esindajad, omanikud või töötajad.
Peale konkurssi edastab žürii sekretär hiljemalt 7 päeva jooksul protokolli kõikidele võistlejatele.
Autasustamine
Autasustamine toimub peale konkursi lõppu Tallinna Toidumessil.
Lõppvooru auhinnad ja AASTA LEIVATEGIJA 2017 tiitli määramine:
AASTA LEIVATEGIJA 2017 tiitel omistatakse meistrivõistluste juhendis toodud hindamisaluste järgi
enim punkte saanud võistlejale. AASTA LEIVATEGIJA 2017 tiitli võitnud võistlejat autasustatakse Eesti
Leivaliidu tänuplaadiga ning võib kasutada AASTA LEIVATEGIJA 2017 nime.
II koha võitnud võistlejat autasustatakse Eesti Leivaliidu tänuplaadiga.
III koha võitnud võistlejat autasustatakse Eesti Leivaliidu tänuplaadiga
Infot võistluse kohta tiitlile AASTA LEIVATEGIJA 2017 saab ELL koduleheküljelt www.leivaliit.ee ja
leivaliit@leivaliit.ee
Korraldustoimkonnal on õigus teha kogu perioodi jooksul operatiivotsuseid ja neist informeeritakse
asjaosalisi.

