
                              

 

 

2023 m. Vasario 11 d. PALANGA, LIETUVA 

Baltijos šalių žuvies BBQ turnyras Halinos Bovševič taurei 

laimėti 

  

 Basanavičiaus g-vė , Palanga. 

 
 

Datos:  

2023 m.Vasario 11 d., šeštadienis (turnyro diena) 

Vieta: Basanavičiaus g-vė,(Juratės ir Kastyčio skveras) Palanga. 

Organizatoriai:  Lietuvos Barbekiu kepėjų asociacija(LBKA) 

Informacija: www.grilis.net, https://www.facebook.com/lbkasociacija 

Kontaktai: Aurelijus.Bagociunas@gmail.com +370 861625811,861206273  

 

Čempionato šūkis: Darykime žmones laimingus, kepkime barbekiu ir susiraskime 

draugų visame pasaulyje 

Komandos kiekvienoje komandoje gali dalyvauti po 2 žmones. 

Komandų 
registravimas: 

Norinčioms užsiregistruoti komandoms speciali registracijos forma 

pateikta www.grilis.net. Reikia nurodyti: komandos pavadinimą, , 

komandos kontaktinio asmens vardą, pavardę, adresą, telefoną ir e-

mail‘ą arba faksą (pageidaujami elektroniniai komunikacijos 

būdai). Taip pat reikia nurodyti komandos dalyvių skaičių. 

Teisėjavimas: Aklasis teisėjavimas.  nepriklausomų teisėjų komanda. 

Registracijos pabaiga: 2023-02-05 

Čempionato detalės: 1.Dalyvavimo plotas 3x3 m, bus galimybe prisijungti prie elektros  

įvado(su savo prailgintuvais), vanduo; 

3. Tentinė palapinė. 

4. Krepšys su produktais 3 žuvies patiekalams ir žuvienės rungtims 

http://www.grilis.net/
https://www.facebook.com/lbkasociacija


(smulkesnės detalės bus pateiktos registracijos metu ); 

5. Anglys, vienkartiniai indai degustacijai, vanduo. 

6. 2 stalai. 2 suolai (smulkų virtuvės inventoriu tureti savo ir 

būtinai turėti savo paklojimą po griliais ir gesintuvą arba 

nedegų audėklą.) 

Rungtys ir porcijų 
kiekis: 

Privaloma paruošti po 5 

Porcijas  (3 – teisėjų vertinimui ir 2– prezentacinė )  

p.s. indus prezentacijai atsivežame savo  

Dalyvio mokestis 50Eu 

A.S.LT354010049500383452 

DnB Nord bankas   

Svečiai ir palaikymo 
komandos:  

Laukiami! 

Tikimasi aktyvaus LBKA narių dalyvavimo. 

 

ŽIEMOS ŽUVIES BARBEKIŲ TURNYRAS  

PROGRAMOS PROJEKTAS   
 

Šeštadienis, vasario 11d. 
 

Nuo8.00val.  iki     
9.00val 

Registracija ir kapitonų instruktavimas. 

Produktų krepšių įteikimas 

9,0010.00 val.  Ringų paruošimas. Atidarymas. Teisėjų instruktavimas.  

13.00 val. 1patiekalo  patiekimas ir degustavimas(Stinta) 

14.00 val. 2patiekalo  patiekimas ir degustavimas.(Skumbre) 

15.00 val. 3patiekalo patiekimas ir degustavimas.(Žuviene) 

16.00 val 4patiekalo patiekimas ir degustavimas(krevetes) 

16.00 – 16.30 val. Rungtynių ploto tvarkymas. Ringų pridavimas. 

16.30 – 18.00 val. Rezultatų skelbimas. Apdovanojimai. Turnyro uždarymas. 

 
NOMINACIJOS: 

 

1. Geriausias žuvies patiekalas 

2. Geriausia žuvienė  

3. Geriausiai pagamintos krevėtės 



 

4. Žiūrovų simpatijos  

5. Geriausiai įrengta vieta 

6. I vieta 

7. Halinos Bovševič(LBKA Prezidentės atminimui) įsteigta  taurė garbingiausia Stintos 

patiekalo nominacija 

Jūsų laukia vertingi mūsų rėmėjų prizai:pagrindinis prizas grilis ir kitos 

vertingos dovanos 
 


