
Rétessütő versenykiírás 

 

Tápióság Község Önkormányzata a VII. Tápiósági Rétessütő és Halat, 

mi jó falat Fesztivál alkalmából, a Tápió-Vidék valamennyi egyéni 

érdeklődője, vagy baráti társasága, illetve a helyi civil szervezetek 

számára, rétessütő versenyt hirdet az alábbi feltételekkel 
 

A verseny helyszíne:  Tápióság, Sportcsarnok (2253 Tápióság, Papp Károly u. 1.) 

A verseny időpontja:  2019. április 27. (szombat)  

Nevezési határidő:  2019. április 20. 12:00 (A helyszínen már nem lehet nevezni.) 

A verseny háziasszonya: Cserni Lászlóné Irénke  

Jelentkezni e-mailben, az info@tapiosag.hu címen, vagy telefonon a +36-20/772-6799 

számon lehet, csapatnév, csapatkapitány és elérhetőség megnevezésével.  

Programtervezet: 
7:00-tól Csapatok érkezése 

10:00 A Fesztivál megnyitója, 

10:30-tól Réteshúzás; Folyamatos zsűrizés 

16:00 A verseny zárása 

 Ezt követően a zsűrinek már rétes nem mutatható be, azonban a látogatók 
számára továbbra is készíthető, és értékesíthető a csapatok által elkészített rétes.  

17:00 Eredményhirdetés 

 

 



 

A versenyre nevezni a következő kategóriákban lehet: 

1. Hagyományos Édes 

2. Hagyományos Sós 

3. Különleges 

4. Kötelező:  Zöldséges rétes 

Nevezni bármelyik kategóriában lehet, akár mindegyikre lehet, a 4. kategória természetesen minden 
versenyző számára kötelezően teljesítendő feladat. A zsűrinek összesen maximum 4 fajta rétes 
mutatható be, melyből egy a kötelező. (pl.: mind a 4 kategóriából 1-1 fajta, vagy akár a kötelezőn túl 
még 3 édes.) 
 

Támogatójegy 
A csapatok az elkészített réteseket támogatójegyekért cserébe értékesíthetik a látogatók számára, a 
nap folyamán. Az értékesítés során begyűjtött támogatójegyeket, az Önkormányzat az 
eredményhirdetést követően az Info pultnál, 100,-/Támogatójegy áron megtéríti a versenyző 
csapatok számára. A csapatok készpénzt NEM fogadhatnak el a látogatóktól, ez kizárással jár.  

Egyéb információk: 
- Csapatok érkezése, bepakolás, reggel 7:00-tól. 
- Nevezési díj nincs.  
- A szervezők biztosítanak, asztalt, elektromos sütőket, vízmelegítési lehetőséget, mosogatási 

lehetőséget.  
- A rétes elkészítéséhez szükséges egyéb eszközöket, alapanyagokat a csapatoknak maguknak 

kell biztosítani. Amennyiben a csapat saját sütőt szeretne használni, kizárólag csak 
elektromos sütőt hozhatnak, és üzemelhetnek be, saját felelősségükre. Kérjük ezt előre 
jelezzék. 

- A zsűrihez fajtánként 4-4 szelet rétest kérünk benyújtani.  

- Kérünk minden kedves résztvevőt, hogy a tisztaságra fokozottan ügyeljenek. 
- A versenyen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt. A vonatkozó 

egészségügyi szabályokat mindenki köteles betartani.  

  

További részletek: 

Kun-Halasi Katalin (főszervező) 

email:   info@tapiosag.hu,  

tel:       +36-20/772-6799 

 

Kellemes felkészülést, és eredményes versenyzést kívánunk! 

 
Tápióság Község Önkormányzata 

Tápióság, 2019. február 12.  


