WEDSTRIJDREGLEMENT
47e Nationale Vak wedstrijd Arnhem Rookworststad
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Algemeen
Arnhem Rookworststad organiseert de Nationale Vak wedstrijd Arnhem Rookworststad.
De organisatie van de vak wedstrijd stelt zich niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook
die (mede) door deelname aan de vak wedstrijd is ontstaan.
Alle inzenders ontvangen een juryrapport waarop eventuele aanmerkingen vermeld staan.
De producten mogen juist omdat het een vak wedstrijd is speciaal vervaardigd worden.
Bij producten die herkenbaar zijn d.m.v. naamsvermelding worden 2 punten in mindering gebracht.
De producten dienen door de inzender zelf te zijn vervaardigd en te voldoen aan de wettelijke
eisen.
Ingestuurde producten welke niet aangemeld zijn worden niet beoordeeld.
Deelname is mogelijk in alle categorieën. Deelnemer is vrij in het aantal in te zenden producten met
een minimum van 3 stuks per ingeleverd product (vanwege de keuring). Uitzondering hierop is
categorie 6 Rookworst Innovatie.
Deelnemers
Deelnemers aan deze Nationale vak wedstrijd genoemd onder artikel 1, kunnen zijn: allen die
uitsluitend werkzaam zijn in de Ambachtelijke sector. Industriële producenten zijn voor deze
wedstrijd uitgesloten.
Alle categorieën staan open voor zogenoemde biologische producten.
Door deelname aan deze wedstrijd bevestigt de deelnemer op de hoogte te zijn van de inhoud van
dit wedstrijdreglement en zich daaraan te zullen houden.
Productbeoordeling
Alle ter beoordeling aangeboden en aangemelde producten kunnen voor een GOUD bekroning in
aanmerking komen.
De jurygroep bestaat uit rookworstspecialisten die bijgestaan worden door onafhankelijke arbiters.
Alle producten worden, onder de door de arbitrage vastgestelde keuringscode, beoordeeld.
Producten worden beoordeeld op:
- Uiterlijk aanzien, vorm en kleur, wegingsfactor 2
- Aanzien snijvlak en structuur, wegingsfactor 2
- Geur en smaak, wegingsfactor 4
- Consistentie, wegingsfactor 2
Producten worden beoordeeld zoals de consument deze nuttigt.
De keuring vindt plaats bij Providentia Gendt, Dorpstraat 5, 6691 AV Gendt.
De beslissing van de jury is bindend en daarop is geen beroep mogelijk.
Categorieën
Rookworst FIJN
Rookworst GROF
Rookworst SPECIAAL
Zoals rund, kalf, lams, paard, kalkoen, kip, wild etc.
Beste en Lekkerste Vega Rookworst
In deze categorie is het niet toegestaan gebruik te maken van dierlijke producten of grondstoffen
Beste student
Rookworst INNOVATIE
Zoals rookworst Snacks, Rookworst Tortilla, Rookworst Salade, Rookworst Gerecht, GebradenGegrilde rookworst, diversen
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Instructies en bekroningen
Inzendingen per post naar Geitenkamp 42, 6823 HE Arnhem, T.a.v. Arnhem Rookworststad
U kunt uw producten inleveren op donderdag 30 september 2021 vanaf 09.00 uur bij Arnhem
Rookworststad, Geitenkamp 42, 6823 HE Arnhem
De keuring vindt plaats op vrijdag 1 oktober 2021.
Let op! Op de keuringsdag worden geen inzendingen meer aangenomen!
De in te zenden goederen moeten goed verpakt zijn in een stevige doos.
De productenlijst ingevuld bijsluiten.
Alleen bij verzending per post mag een afzender worden vermeld; de verpakking wordt namelijk
verwijderd voordat deze aan de jury wordt overhandigd.
De jury beoordeelt de producten uitsluitend op inschrijfnummer. Daarom mogen aan de producten
ook geen eigen labels of wikkels met merk of firma naam gebruikt worden.
Let op! Dus uitsluitend de door de organisatie ingesloten labels gebruiken!
In de categorie 1 t/m 5 moeten per categorie drie voorgewelde rookworsten worden ingezonden.
Let op! Alle drie de rookworsten moeten voorgeweld worden ingestuurd en niet vacuüm en de
labels alstublieft zorgvuldig vastmaken aan de worsten!
U doet mee voor de bronzen rookworsten als u in categorie 1 en 2 heeft ingeschreven.
In categorie 6 ‘Rookworst Innovatie’ de productnaam op bijgesloten label vermelden. Tevens moet
het product tenminste 25% rookworst bevatten. Het artikel moet wat betreft de samenstelling en
structuur overeenstemmen met de naam van het product. Bij twijfel beslist de jury.
Toekenning van de prijzen geschiedt aan de hand van de volgende puntenverdeling:
- 100 punten: GOUD MET STER
- 98-99 punten: GOUD
- Bij 98 punten of hoger ontvangt u in alle rubrieken een oorkonde. De Nationaal Kampioen,
winnaar Bronzen rookworsten Arnhem Rookworststad 2021/2022 en de reserve kampioen
komen uit de categorieën 1 en 2.
Het jury rapport met de beoordelingen van de producten, wordt de deelnemers ná de
prijsuitreiking toegezonden, eventueel met de verworven oorkondes en prijzen.
De prijsuitreiking vindt dit jaar plaats op zaterdag 16 oktober 2021. Vanwege de
coronamaatregelen informeren we u op een later tijdstip over de precieze invulling hiervan.
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld per product bedraagt €42,50. Eenmalige administratiekosten bedraagt € 15,- per
deelnemer.
Inschrijving
Het inschrijfformulier voor wedstrijddeelname met de ingevulde categorieën waarin men meedoet
moet vóór dinsdag 28 september 2021 verzonden zijn aan de wedstrijdorganisatie.
Pas nadat u het aanmeldingsformulier hebt ingezonden en de betaling op de rekening van de
organisatie is bijgeschreven bent u ingeschreven als deelnemer.
Na betaling ontvangt elke deelnemer per product labels met keuringscodenummer. Deze labels
dienen zorgvuldig en aan de juiste producten bevestigd te worden.
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