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PRAVILNIK  

o natjecanju u kuhanju ribljeg paprikaša 
 

„BILO-FIŠ“ 
 

I  OPĆI DIO 
Članak 1. 

 

Predmet Pravilnika je način organizacije natjecanja u kuhanju ribljeg paprikaša „BILO-FIŠ“. 
Organizator natjecanja je Udruga Galopski klub „Troja“. 
 

Članak 2. 
Natjecanje će se održati na poligonu za treniranje konja na ulazu u Veliko Trojstvo iz smjera Bjelovar, 

na desnoj strani poslije pružnog prijelaza, 26. kolovoza 2017. godine.  
Na natjecanju u kuhanju ribljeg paprikaša kao natjecatelji mogu sudjelovati sve ekipe koje ispune prijavnicu i 
prijave se za natjecanje.  
 

Članak 3. 
Svaka ekipa sastavljena je od najviše 3 člana – kuhar i 2 pomoćnika. 
 

Članak 4. 
Prijava za natjecanje sadrži: 

-osnovne podatke o ekipi koja se natječe (naziv i mjesto), 
-popis natjecatelja, 
-podaci kontakt osobe. 

Prijava se dostavlja organizatoru najkasnije do četvrtka 24. kolovoza 2017. godine. 
 

Članak 5. 
Nagrade na natjecanju u kuhanju ribljeg paprikaša „BILO-FIŠ“: 
- 1.mjesto – nagrada i zahvalnica za sudjelovanje, 
- 2. mjesto – nagrada i zahvalnica za sudjelovanje, 
- 3. mjesto – nagrada i zahvalnica za sudjelovanje. 
Sve prijavljene ekipe primit će zahvalnice za sudjelovanje.  
 

Članak 6. 
 
Svaka ekipa OBAVEZNA je pripremiti najmanje 5 litara ribljeg paprikaša. 
 

Članak 7. 
Organizator svakoj ekipi osigurava: 

-ribu za pripremu ribljeg paprikaša, minimalno 2 kg, 
-vodu za kuhanje (tekuću vodu), 
-radni prostor (stol i klupa). 
 

Ekipa donosi na natjecanje: 
-kotlić s nogarima zapremnine najmanje 5 litara, 
-dodatnu količinu ribe za pripremu ribljeg paprikaša (prema svom receptu), 
-začine po vlastitom izboru i receptu, 
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-plastični pribor za jelo i kruh, 
-potreban pribor za rad i kuhanje, 
-plinsko ložište (ako kuhaju na plinski plamenik), 
-drvo za potpalu i loženje (ako kuhaju na drva), 
-posudu za vodu (kanistar).  

 
Zabranjeno je donošenje gotovih – unaprijed pripremljenih sastojaka za kuhanje 
ribljeg paprikaša.  

Cjelokupna priprema i kuhanje sastojaka odvija se u zadanom vremenu. 
Nepridržavanje ovih uputa rezultira automatskom DISKVALIFIKACIJOM iz daljnjeg dijela natjecanja.  
 
II NAČIN OCJENJIVANJA 

Članak 8. 
Ocjenjivanje gotovih jela provodi Ocjenjivačka komisija od najmanje 2 člana koje imenuje Organizator 

natjecanja. 
 

Članak 9. 
Raspored na mjesto natjecanja unaprijed će odrediti organizator natjecanja i biti će vidljivo istaknuto 

na svakom stolu - radnom prostoru. 
Na kraju kuhanja natjecatelji jednu kovertu sa šifrom predaju zajedno s uzorkom jela za ocjenjivanje, 

a drugu kovertu sa šifrom zadržavaju za sebe kao kontrolnu do proglašenja rezultata. 
 

Članak 10. 
Osoblje za poslugu uz svaki uzorak jela donose komisiji  za ocjenjivanje zatvorenu kovertu, a drugu  

natjecatelj zadržava za sebe za naknadnu registraciju pri proglašenju rezultata.  
 

Članak 11. 
Uzorci se nose redom (koji odredi organizator natjecanja neposredno prije nošenja uzoraka) i  

postavljaju se na stol za ocjenjivanje. Koverte sa šiframa ostavljaju se ispod zdjelice uzorka. 
 

Članak 12. 
Ocjenjivanje se vrši prema sljedećim elementima: 
1.SASTAV I ORIGINALNOST JELA, OKUS I IZGLED JELA, 
2.OPĆI DOJAM EKIPE. 
 

Članak 13. 
Satnica natjecanja: 

SUBOTA (26. kolovoza 2017.): 
9:30 – 10:30 sati dolazak natjecatelja, preuzimanje ribe, priprema, 
11:00 sati početak natjecanja, 
13:00 sati uzimanje uzoraka i ocjenjivanje, 
14:00 sati objava rezultata natjecanja, proglašenje pobjednika i podjela nagrada. 
 

Članak 14. 
Svaki natjecatelj nakon ocjenjivanja raspolaže sa svojim jelom. Može ga besplatno dijeliti prijateljima 

i posjetiteljima. 
Zabranjena je prodaja pripremljenih ribljih paprikaša.  
 

Članak 15. 
Organizator natjecanja zadržava pravo izmjene Pravilnika o natjecanju u kuhanju ribljeg paprikaša  

„BILO-FIŠ“ te jedini ima pravo tumačenja odredbi ovoga Pravilnika.  
 
 
U Velikom Trojstvu, 16. kolovoza 2017. godine 
 

Organizator natjecanja  
Udruga GK „Troja“ 

 
 

 
 

 
 
 
 


