
*** Türkçe Program ve Kurallar alt taraftadır. 

The PROGRAMME 

Thursday 03th of May    09.30 – 10:00 Chefs' Competition Briefing (Chefs & Chief Stews only) 

                                                @ Sait Restaurant, Yalikavak marina 

Thursday 03th of May    Judging Yachts from 3 PM to 5.30 PM 

Saturday 04th of May    Judging yachts from 10.00 AM to 12.30 and from 3 PM to 5.30 PM 

Sunday,  05th of May    19:30 – 22:30 Chef’s Competition Prize Giving Ceremony & 

                                          Gala Dinner “White Night”@ Trafo Restaurant-Bodrum 

There are 15 participating yachts in total in the range 30 m-55 m 

 

THERE WILL BE 3 COMPETITIONS: 

 THE CHEFS’ COMPETITION 

 The “MEET THE YACHT AND CREW”   

 THE BEST TABLE PRESENTATION 

THE TIMINGS: 

 

 Judges will be onboard of each yacht for a total of 25 MINUTES. 

 The first 3 minutes will be spent on the “MEET THE YACHT AND CREW” welcoming 

 The next 2 minutes will be spent on the judging of the “TABLE PRESENTATION”  

 The final 20 minutes will be for the judges to be served and appraise the chef’s 

dishes. 

THE CHEFS’ COMPETITION 

THE CHALLENGE: 

to prepare: 1 cold starter, 1 hot starter, 1 main dish and 1 desert  

THE JUDGING CRITERIA: 

Nutrition/healthy/portion size, seasonal ingredients use, originality, looks, how presented 

dishes compliment/combine for a meal, taste, spices balance, way of cooking, popularity of a 

dish/in line with client likes and modern trends 

 

KEY CRITERIA: TASTER PLATE for each judge should be a mini representation of a 

DEMONSTRATION PLATE, which will be used  for photography. 

 

 



THE RULES: 

 All cooking and preparation must be executed onboard. 

 Your helper may assist in plating and serving only. 

 4 taster plates of each different food must be prepared for the judges and 

 1 full size plate of each different food to be set aside for photographer. 

 A minimum of 6 copies of the menu must be available, one for each judge and one for 

the table. 

 The competition dishes can be served in the onboard location of your choice. (dining 

saloon, aft deck, sun deck) 

 All chefs and stewards or stewardesses that are accepted into the competition must 

attend the Competition Briefing, where they will be informed of the exact time that 

the judges will come aboard. 

 Food must be served within the allotted time (20 minutes) or you will be eliminated 

  

 

THE BEST TABLE PRESENTATION 

THE CHALLENGE: 

Table should be set up to match the concept of an “elegant lunch onboard” 

THE JUDGING CRITERIA: 

Table setting: cutlery, glassware, plates, decoration, originality, style, colors, matching the 

concept of an “elegant lunch onboard” 

 

THE “MEET THE YACHT AND CREW”   WELCOMING 

THE CHALLENGE: 

In 5 minutes time to be able to present the crew, introduce everyone by name and position 

THE JUDGING CRITERIA: 

Looks (uniforms, welcoming), atmosphere, easiness and professionalism in welcoming jury to 

the yacht and during the tasting 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM 

Perşembe 03 Mayıs    09.30 – 10:00 Şefler Yarışması Bilgilendirmesi (Sadece Şef & Servis                                     

                                       Elemanları) @ Sait Restorant , Yalıkavak Marina 

Perşembe 03 Mayıs     Teknelerin değerlendirilmes 15:00 – 17:30 arası 

Cumartesi 04 Mayıs    Teknelerin değerlendirilmes Öğleden önce 10:00 – 12:30 arası 

       Öğleden sonra 15:00 – 17:30 arası 

Pazar         05 Mayıs    19:30 – 22:30 Şefler Yarışması Ödül Töreni & Gala Yemeği  

“Beyaz Gece” @ Trafo Restorant – Bodrum 

30 m – 55 m arasında Toplamda 15 katılımcı yat olacak  

 

3 YARIŞMA YAPILACAK: 

 ŞEFLER YARIŞMASI 

 Karşılama “YAT VE MÜRETTEBATLA TANIŞMA”  

 MASA SUNUMU 

ZAMANLAMA  

 Juri her bir yatta 25 dakika kalacaktır.  

 İlk 3 dakikalık bölümde “YAT VE MÜRETTEBATLA TANIŞMA” değerlendirilecek. 

 Sonraki 2 dakikalık bölümde “MASA SUNUMU” değerlendirilecek 

 Kalan 20 dakikalık bölümde Şefin yemeğinin tadılması ve değerlendirilmesi yapılacak.  

ŞEFLERIN YARIŞMASI 

GÖREV: 

1 soğuk başlangıç , 1 sıcak başlangıç , 1 ana yemek ve 1 tatlı hazırlanması 

DEĞERLENDIRME KRİTERLERİ 

 

Besleyicilik / Sağılık / Porsiyon büyüklüğü , sezon ve taze malzeme kullanımı, özgünlük, 

görünüm, Tabak sunumu , tat kombinasyonu ve uyumu, lezzet, baharat dengesi, pişirme şekli, 

modern trendler ve misafirler arasında popülerliğine göre değerlendirme yapılacaktır 

ÖNEMLİ KRITERLER : SUNUM TABAĞI  

 

KEY CRITERIA: Her juri üyesi için hazırlanacak TADIM TABAĞI  Fotoğraf için kullanılacak 

onlan SUNUM TABAĞI’ın küçük bir temsili olmalıdır.  

 



KURALLAR: 

 Tüm pişirim ve hazırlık teknede hazırlanmalıdır. 

 Yardım sadece yemeği tabağa koyarken ve servis sırasında alınabilir.  

 Her bir farklı yiyeceğe ait 5 adet küçük Tadım Tabağının her juri üyesine 1 adet 

sunulmalı ayrıca 1 adet tam porsiyon Fotoğraf için hazırlanmalıdır.  

 Menünün en az 6 kopyası hazır bulunmalı, her biri bir juri üyesine özel olmalı ayrıca 

bir adet masa için hazırlanmalı 

 Yarışmada yemek servisini seçiminize göre ; Yemek salonu, arka oturma grubu, üst 

güverte, veya salonda yapabilirsiniz. 

 Tüm şef ve servis elemanları bilgilendirme toplantsına katılmak zorundadır. Bu 

toplantıda jurinin tekneye geleceği saat ve gün duyurulacaktır.  

 Yemek servis için ayrılan 20 dakikalık süre içerisinde tamamlanmalıdır aksi takdirde 

elenmiş olacaksınız.   

EN IYI MASA SUNUMU  

GÖREV: 

Masa düzeni ve hazırlanışı “Teknede Zarif Öğlen Yemeği” konseptine uygun olmalı 

DEĞERLENDİRME 

Masa düzeni: çatal bıçak takımı, bardak takımı, tabaklar, dekorasyon, özgünlük, stil, renkler, 

“Teknede Zarif Öğlen Yemeği” konseptine uygun olmalı. 

  

KARŞILAMA “YAT VE MÜRETTEBATLA TANIŞMA” 

GÖREV: 

5 dakika içerisinde tüm mürettebat ile tanışılmalı ve ne görev yaptıkları isimleriyle birlikte 

sunulmalı 

DEĞERLENDİRME KRITERİ: 

Yarışma için gelen jurilerin karışlanmasında dikkat edilecek hususlar :Dış görünüş 

(Üniformalar, Karşılama), atmosfer, doğallık ve profesyonellik olacaktır 

 

 

 


