Chaîne des Rôtisseurs
Baráti Asztaltársaság

VERSENYFELHÍVÁS!

A Chaîne des Rôtisseurs Világszervezet szabályzata alapján, ez évben IV. alkalommal
rendezzük meg a magyar szállodákban és éttermekben dolgozó ifjú sommelier-ék részére a
„Junior Sommeliers” országos versenyt.
A versenyen olyan fiatal sommelier indulhat, aki:








2021. szeptember 1. napjáig nem tölti be a 27. életévét,
magyar állampolgársággal, vagy nem magyar állampolgársággal, de érvényes
tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
3 éves szakmai gyakorlattal, referenciával és magas szintű angol nyelvtudással
rendelkezik,
nevezését a szálloda/étterem tulajdonosa/igazgatója támogatja,
nevezési díját a küldő intézmény befizette,
angol nyelvű önéletrajzát (végzettség, munkahelyek, referenciák) időben benyújtotta,
valamint SARS-COV-2 vírushelyzetre tekintettel a verseny napján rendelkezik védettségi
igazolvánnyal. Amennyiben ez nem teljesül, a résztvevő rendelkezik a verseny napját
megelőző 48 óránál nem régebbi negatív PCR teszttel vagy pozitív ellenanyagteszttel.

A „Junior Sommeliers” verseny megrendezésével célunk, hogy a Magyarországon dolgozó fiatal
sommelier-k egy magas színvonalú, nemzetközi versenyfeltételekkel, angol nyelven lebonyolított
versenyen tapasztalatot szerezzenek, illetve nemzetközi porondon is megmérethessék magukat.
A zsűri elnöke: Ronn Wiegand, MS + MW
A versenyzőknek elméleti felkészültségükről, gyakorlati képességeiről és helyzet felismerésről
kell tanúbizonyságot adnia, valamint vakkóstolással borokat és illatolással párlatokat felismernie.
A verseny hivatalos nyelve: angol
A verseny szervezői fenntartják jogukat arra, hogy a benevezett versenyzők angol nyelvtudásáról
előzetesen meggyőződjenek.
A versenyzők öltözete: sommelier öltözet, vagy sötét öltöny-fehér ing-nyakkendő, kötény nélkül.
A versenyzők teljesítményét, megjelenését és angol nyelvű kommunikációs készségét a zsűri a
Court of Master Sommelier szabályzatának megfelelően fogja értékelni.
A verseny dátuma: 2021. június 30.
A verseny helyszíne: Gerbeaud Ház, 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.
Az eredményhirdetésre a versenyt követően kerül sor.
A verseny megrendezésének feltétele legkevesebb öt fiatal versenyző szabályszerű és határidőre
történő nevezése.
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A verseny első helyezettje - megfelelő angol nyelvtudás esetén -, jogot nyer arra, hogy
Magyarországot képviselve induljon az „Junior Sommeliers Competition 2021” Világbajnokságon,
amely Franciaországban, Bordeauxban, 2021. szeptember 10-11. között kerül megrendezésre.
A Chaine Egyesület a verseny győztese részére biztosítja a világversenyen való részvétel
feltételét, a 600 EUR nevezési díjat. A Világbajnokságra történő utazás és a felkészülés költségét
a nevező intézmény viseli.
Kérjük a versenyzőket küldő intézmények vezetőit, hogy különös gonddal készítsék fel
munkatársukat az eredményes részvételre.
A 2021. évi nemzeti verseny nevezési díja 30.000,- Ft, amely összeget 2021. április 30,
péntek 12:00-ig a Chaine Egyesület alábbi számlájára utalni szíveskedjenek.
Budapest Bank – 10103805-03171936-00000002
A Chaine Egyesület a fenti nevezési díjból biztosítja a hazai versennyel kapcsolatos kiadásokat,
Az országos verseny helyszínére és az eredményhirdetésre való utazást, valamint a versennyel
kapcsolatban felmerülő egyéb kiadásokat (pl. szálloda) a küldő intézménynek kell fedezni.
Kérjük, a mellékelt „Nevezési lap”-ot legkésőbb 2021. április 30, péntek 12:00-ig kérjük a
Chaîne Egyesület központi e-mail címre (chaine@chaine.hu) kitöltve visszaküldeni.
A benevezett versenyzőnek
lebonyolításáról.

a

nevezést

követően

tájékoztatást

küldünk

a

verseny

Czillahó Krisztina asszisztensünk, a 06-30-968-4060 telefonon és a chaine@chaine.hu e-mail
címen készséggel áll rendelkezésre a versennyel és a Chaine belépéssel/tagsággal
kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén.
Vive la Chaîne!
Budapest, 2021. április 08.
Pintér Katalin
Elnök

Kozma Kálmán
verseny igazgató

Melléklet: Nevezési lap
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