Eesti Leivaliidu poolt korraldatav kondiitrite võistlus
„Eesti Leivaliit 30“
JUHEND
Korraldaja Eesti Leivaliit
Võistlustööks valmib ettevõttes meeskonnatööna pidulik tort, mis kujundatakse vastavalt
teemale. Tordi kaal ei ole ette määratud. Tordi mõõdud peavad olema sellised, et saab
eksponeerida messikeskuses silindrikujulises jahutatavas vitriinis, soovitatav diameeter max
40 cm (vitriini välismõõdud W480 x D480 x H1030 mm).
Tordid on külastajatele nähtavad kõigil messi päevadel.
Züriile ja messikülalistele maitse hindamiseks valmistatakse 2x2 cm mõõduga väikesed
ampsud ~200 tk, mida pakutakse esimesel messipäeval (kolmapäeval, 23.10)
Võistluse tingimused
Tordivõistlusel saavad võistelda kõik ettevõtted, kes on tähtajaks registreerunud ja kes on
tasunud osalemistasu.
Hindamise alused
Võistlustöid hindab žürii ja messikülastajad.
Žürii hindamiskriteeriumid
Välimus / üldmulje 0-10 punkti
Maitse
0-30 punkti
Originaalsus
0-20 punkti
Väljapanek
0-5 punkti
Zürii liikmete punktid summeeritakse koondtulemuseks.
Kui võistluse koondtulemus on võrdne, määratakse kõrgem koht žüriilt enim kõrgemaid
punkte saanud ettevõttele. Kui ka enim kõrgemaid punkte on saadud ühepalju, saab kõrgema
koha ettevõte, kelle võistlustöö maitseomadused olid paremad
Messikülastajatel on võimalus hääletada oma lemmiku poolt. Selleks korraldatakse
degustatsioon. Publiku lemmiku tiitli võitnud ettevõte võtab võitjaga ise ühendust auhinna
kätte toimetamise korraldamiseks.
Võistlustele registreerumine:
Registreerimise lõpptähtajaks on 10.09.2019 aadressil: leivaliit@leivaliit.ee
Osalemistasu
300 € ettevõtte/osaleja kohta, mille eest soetatakse jahutatavad vitriinid tortide
väljapanekuks lõppvõistlusel ja mis peale messi lõppu kingitakse lõppvoorus osalenud
ettevõttele/osalejale.
Konkursil osalemise avaldus peab olema esitatud eeltoodud tähtajaks ja osavõtutasu tasutud
Eesti Leivaliidu a/a nr EE881010302011618001 SEB Pangas.

Reklaamitasu
Võistlusalal on võimalik kasutada reklaampindasid. Vastavad kokkulepped sõlmitakse Eesti
Leivaliiduga.
Lõppvoor
Lõppvoorus võistleb 8 ettevõtet. Lõppvoor toimub Tallinna Toidumessil 23.10.2019
Kui registreerunuid on 10.09.19 rohkem kui 8, siis toimub eelvoor, mille toimumisaeg ja koht
täpsustatakse jooksvalt.
Žürii
Konkursi žürii koosneb 5 liikmest, kes valivad enda hulgast žürii esimehe. Žürii tegevuse
protokollib sekretär.
Žürii on rahvusvaheline, osaleb 2 väliskohtunikku
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 Leivaliidu tänuüritusel Tallinna Toidumessil.
Infot saab ELL koduleheküljelt www.leivaliit.ee ja leivaliit@leivaliit.ee
Korraldustoimkonnal on õigus teha kogu perioodi jooksul operatiivotsuseid ja neist
informeeritakse asjaosalisi.

