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1ος Μαραθώνιος Διαγωνισμός Μαγειρικής & Ζαχαροπλαστικής στην παραλία 

Μαραθώνα 

6 Αυγούστου 2021 

 

Κανονισμοί 

 

1. Γενικά  

Ο 1ος Μαραθώνιος Διαγωνισμός Γαστρονομίας Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής 

Τέχνης στην παραλία Μαραθώνα διοργανώνεται από το Δήμο Μαραθώνα, τη Λέσχη 

Αρχιμαγείρων Ελλάδος, την Ένωση Εστιατορίων και Συναφών Αττικής και την 

Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών.  

Οι διαγωνισμοί και οι απονομές θα λάβουν χώρα στην παραλία Μαραθώνα 6 

Αυγούστου 2021 και ώρα 19:30 

Η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδας και από πρόσωπα που ορίζονται από τον πρόεδρο και 

το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Στους διαγωνισμούς επιτρέπεται να συμμετέχουν μάγειρες και ζαχαροπλάστες, 

επαγγελματίες και μη.  

 

3. Υποχρεώσεις Διαγωνιζόμενων 

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι έχουν την υποχρέωση να διαβάσουν προσεκτικά τους 

κανονισμούς και ειδικά το σημείο που αφορά την κατηγορία στην οποία θα 

συμμετάσχουν.  

 

4. Εγγραφή στο διαγωνισμό 

Ο διαγωνιζόμενος μπορεί να γραφτεί στο διαγωνισμό: 

 Online μέσα από το site της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος www.chefclub.gr 

 Online μέσα από το site του Δήμου Μαραθώνα marathon.gr   

 Τηλεφωνικά στη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος 2108251401 

 

5. Κόστος συμμετοχής σε διαγωνισμούς: 

Μηδενικό κόστος συμμετοχής  

 

6. Δικαιώματα  

Οι διαγωνιζόμενοι  παραιτούνται από όλα τα δικαιώματα πάνω στην συνταγή που 

έγραψαν, παρασκεύασαν και παρουσίασαν. Το δικαίωμα χρήσης των συνταγών και 

των φωτογραφιών έχουν αποκλειστικά και μόνο οι διοργανωτές.     

 

  

ΛΕΣΧΗ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ- 

CHEF`S CLUB OF GREECE 
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7. Ώρα προσέλευσης και εμφάνιση διαγωνιζομένων 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο της Γραμματείας με την 

ταυτότητα τους, μισή ώρα πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, με κατάλληλη 

μαγειρική εμφάνιση. 

 

8.Κριτική επιτροπή  

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής είναι εξέχοντες επαγγελματίες, από την Ελλάδα και 

Εξωτερικό, και δεν θα έχουν σχέση συγγενική ή επαγγελματική με κανέναν από τους 

διαγωνιζόμενους.  

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να σέβονται τους κανόνες του διαγωνισμού και τα 

τελικά αποτελέσματα των κριτών. 

Σε περίπτωση ισοπαλίας, ο πρόεδρος της κριτικής σε συνεργασία με τους κριτές  έχει 

το δικαίωμα να αποφασίσει τον νικητή, καθώς επίσης και να δώσει δύο μετάλλια 

στην κατηγορία. 

 

9. Οργανωτική επιτροπή  

Η οργανωτική επιτροπή  του διαγωνισμού  έχει το δικαίωμα να αποφασίσει εκ νέου 

σε περίπτωση πιθανής παράλειψης όρων και  κανονισμών ή διάφορων προβλημάτων 

που τυχόν προκύψουν και δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό. 

Μόνο ο πρόεδρος και το Δ.Σ. της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδας  διατηρεί το 

δικαίωμα να επιφέρει κάθε τροποποίηση που επιβάλλεται από τις περιστάσεις ή από 

ανωτέρα βία. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ακυρώσει μερικώς ή ολικώς τον 

διαγωνισμό σε περίπτωση ανωτέρας βίας, χωρίς να είναι υπόχρεη στην καταβολή 

οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης της ζητηθεί. 

Η οργανωτική επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια ή καταστροφή των 

εκθεμάτων, του εξοπλισμού, των εργαλείων ή οποιουδήποτε προσωπικού 

αντικειμένου. 

 

10. Διαδικασία διαγωνισμού 

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να περάσει από τη γραμματεία του διαγωνισμού μισή ώρα 

πριν την ώρα έναρξης της κατηγορίας του, όπου παίρνει το καρτελάκι με τον αριθμό 

που διαγωνίζεται και στη συνέχεια τοποθετεί τα πράγματα του. 

Επιπρόσθετα σκεύη από αυτά που αναφέρονται ότι δίνονται από τη διοργάνωση θα 

πρέπει να τα φέρει ο διαγωνιζόμενος (π.χ. μαχαίρια, πιάτα).  

 

11. Διαδικασία απονομής μεταλλίων 

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν μετά το πέρας του 

διαγωνισμού. 

 

12. Πρωτόκολλο για Covid 19 

 Όλοι οι διαγωνιζόμενοι, οφείλουν να φοράνε μάσκα προστασίας και γάντια 

(όπου αυτό είναι απαραίτητο) 

 Όλοι οι διαγωνιζόμενοι ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να παρουσιάσουν στην 

γραμματεία του διαγωνισμού είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αρνητικό 

αποτέλεσμα σε self test, rapid test ή μοριακό τεστ για τον covid 19 με έκδοση 

έως 24 ώρες πριν το διαγωνισμό  

 

 

13. Εξοπλισμός που παρέχεται ανά διαγωνιζόμενο 

 2 πάγκοι εργασίας  
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 2 επαγωγικές εστίες 

 1 τηγάνι 

 1 κατσαρόλα 

 2 μπασίνες 

 1 τσιμπίδα 

 3 κουτάλια 

 1 πιρούνι  

 1 ξύλο κοπής  

 1 beamer 

 Γάντια μίας χρήσεως   

Στο χώρο θα υπάρχουν κοινόχρηστα ψυγεία και λάντζες. Στις λάντζες θα υπάρχουν 

κοινόχρηστα καθαριστικά.   

 

Στους διαγωνιζόμενους θα δοθούν μπλούζες, ποδιά και καπέλο για να φορέσουν στο 

διαγωνισμό. 

 

 

14. Διαγωνισμός Μυστικό καλάθι - Κοτόπουλο 

 Ατομική συμμετοχή  

 Διάρκεια διαγωνισμού: 1 ώρα και 15 λεπτά 

 Ώρα έναρξης διαγωνισμού 19:30 

 Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να ετοιμάσει μία συνταγή για 2 πιάτα (ένα για 

τους κριτές και ένα για φωτογράφηση), χρησιμοποιώντας από τα υλικά που 

βρίσκονται μέσα στο μυστικό καλάθι 

 Είναι υποχρεωτική η χρήση του βασικού υλικού του καλαθιού 

 Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση όλων των υλικών από το καλάθι 

 Το μυστικό καλάθι θα δοθεί στους διαγωνιζόμενους, 20 λεπτά πριν την 

εκκίνηση του διαγωνισμού.  

 Ο διαγωνιζόμενος απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε 

επιπλέον υλικό από αυτά που περιέχονται στο καλάθι 

 Επιπρόσθετα σκεύη από αυτά που αναφέρονται ότι δίνονται από τη 

διοργάνωση θα πρέπει να τα φέρει ο διαγωνιζόμενος (π.χ. μαχαίρια, πιάτα).  

 Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να παραδώσουν όλα τα σκεύη και το χώρο 

καθαρά 

15. Διαγωνισμός Μυστικό καλάθι - Ψάρι 

 Ατομική συμμετοχή  

 Διάρκεια διαγωνισμού: 1 ώρα και 15 λεπτά 

 Ώρα έναρξης διαγωνισμού 21:00 

 Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να ετοιμάσει μία συνταγή για 2 πιάτα (ένα για 

τους κριτές και ένα για φωτογράφηση), χρησιμοποιώντας από τα υλικά που 

βρίσκονται μέσα στο μυστικό καλάθι 

 Είναι υποχρεωτική η χρήση του βασικού υλικού του καλαθιού 

 Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση όλων των υλικών από το καλάθι 

 Το μυστικό καλάθι θα δοθεί στους διαγωνιζόμενους, 20 λεπτά πριν την 

εκκίνηση του διαγωνισμού.  

mailto:info@chefclub.gr
http://www.chefclub.gr/


Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας - Chef’s Club of Greece 
BΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 171, ΔΑΦΝΗ, ΤΗΛ/FAX 2108251401- info@chefclub.gr - http://www.chefclub.gr/ 

 

 Ο διαγωνιζόμενος απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε 

επιπλέον υλικό από αυτά που περιέχονται στο καλάθι 

 Επιπρόσθετα σκεύη από αυτά που αναφέρονται ότι δίνονται από τη 

διοργάνωση θα πρέπει να τα φέρει ο διαγωνιζόμενος (π.χ. μαχαίρια, πιάτα).  

 Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να παραδώσουν όλα τα σκεύη και το χώρο 

καθαρά 

 

 

16. Διαγωνισμός Ζαχαροπλαστικής 

 Ατομική συμμετοχή  

 Οι διαγωνιζόμενοι φέρνουν έτοιμο ένα γλυκό της επιλογής τους με βασικό 

υλικό κάποιο φρούτο εποχιακό  

 Το γλυκό θα σερβιριστεί μπροστά στην κριτική επιτροπή σε πιάτο (ένα για 

φωτογράφηση και ένα για δοκιμή από τους κριτές) – συνίσταται να υπάρχει 

και ντεκόρ σε κάθε πιάτο  

 Οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν και τη συνταγή του γλυκού σε 2 αντίγραφα 

(υλικά και εκτέλεση) 

 Τα γλυκά θα προσκομιστούν στις 20:00 στην κριτική επιτροπή  
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