BASES COMPLETES DEL III CONCURS DE TOMATA LLIRIANA
(21 de juliol de 2018)

PRIMERA. Llauradors/es i persones admeses a concurs:
a) Podrà presentar-se al concurs qualsevol llaurador/a o persona aficionada que conree
alguna varietat de tomata en la comarca de Camp de Túria.
SEGONA. Tomates admeses a concurs:
a) S'admetrà qualsevol varietat de tomata existent en el mercat, però es valoraran
especialment les varietats de tomates tradicionals i/o autòctones i cultivades de manera
tradicional i/o ecològica.
b) Cada participant podrà presentar tantes varietats distintes de tomata com desitge.
c) La quantitat de tomates presentades a concurs haurà de ser d'un mínim de 2Kg per
tal que puguen ser degustades per tots els/les assistents/es.
d) Les tomates s'hauran de presentar amb una bona aparença i en un estat òptim de
maduresa.
TERCERA. Membres del Jurat:
1.- Jurat tècnic: Entre 5 i 7 persones designades per l’organització. El jurat serà
partiari, per la qual cosa s’aplicaran si cal, correccions de gènere
QUARTA . Etapes del concurs:
a) El Comité Organitzador del Concurs procedirà a l'assignació de nombres
d'identificació secrets a les tomates presentades a concurs en el punt de recepció de
tomaques. Aquests nombres identificatius es posaran en una etiqueta que identificarà la
tomata durant el concurs.

b) Totes les mostres presentades s'exposaran en un mostrador per tal de ser exhibides
als/a les assistents/es.
c) El Jurat tècnic accedirà a la zona de tasta per tal de valorar totes les mostres
presentades.
d) L'avaluació dels/de les membres del Jurat serà definitiva i inapel·lable.
e) El Comité Organitzador, a la vista de les avaluacions dels Jurats, farà un recompte dels
vots i seleccionarà els codis d'identificació de les mostres que hagen obtingut la puntuació
més alta.
f) El programa d’actes serà el següent:
18:00 Inici recepció mostres de tomata
19:20 Finalització de recepció de mostres.
19:30 Inici del concurs i tast de les mostres
20:30 Entrega de premis
g) Es permetrà a tots i totes els participants la venda de la seua tomata.
CINQUENA. Categories de concurs:
Criteris de valoració
JURAT TÈCNIC: “Premi del Jurat Millor Tomata”. Es valoraran característiques visuals,
sensorials i organolèptiques com a tal, com són la textura, l'índex de maduresa i l'aroma,
així com el sabor i l'olor a criteri del Jurat tècnic.

SISENA. Termini d'inscripció:
a) El termini d'inscripció i presentació de les mostres de tomata finalitzarà el dissabte 21
de juliol de 2018 a les 19:00 hores.

SETENA. Entrega dels premis:
a) Els premis de les diferents tomates guardonades seran entregats pels membres
designats pels organitzadors/es, essent necessari que la persona guardonada estiga

present. En cas contrari, aquesta perdrà el premi que passarà per ordre cronològic a la
resta de classificats.
b) Els/les premiats/des hauran de reservar una mostra de la varietat guanyadora per tal de
mostrar-la al públic després de les votacions.

OCTAVA. Dotació dels premis:
a) Dos premis
Premi del Jurat la millor tomata: Una cistella de productes locals i/o ecològics i un
diploma commemoratiu.

b) Els resultats del concurs es remetran a diferents mitjans de comunicació perquè es
difonguen.

ANNEX I Fitxa d'inscripció al III Concurs de Tomata Lliriana

Nom del concursant:
Domicili:
Codi postal:
Població:
Telèfon/fax:
Correu electrònic:
Persona de contacte:
Finca de producció (Nom/polígon i parcel·la o domicili):

Varietat de tomata:
Varietat de tomata:

Codi d'identificació de la mostra presentada per a cada categoria
(A EMPLENAR PER L'ORGANITZACIÓ)

…................................, a …..... de/d'. ............................ , de 2018
Signat:

