
2019 TYBA CHEFS’ COMPETITION PROGRAMME AND RULES 

2019 TYBA AŞÇILAR YARILMASI PROGRAMI VE KURALLARI 

 

*** Türkçe Program ve Kurallar alt sayfalardadır. 

 

THE PROGRAMME 

Thursday, 09 May  Chefs' Competition Briefing (Chefs & Chief Stews must attend) 

   09:30-10:00 @ Sait Restaurant 

Friday, 10 May     10:30-12:00 & 15:00-16:00 First group of 5 yachts will be visited  

Saturday, 11 May     10:30-12:00 & 15:00-16:30 Second group of 6 yachts will be visited 

Saturday, 11 May     19:30-20:00 Chefs’ Competition Prize Giving Ceremony @ Gala Dinner 

 

Maximum 14 yachts will be allowed to participate at the 2019 TYBA Chefs’ Competition 

 

THE TIMINGS 

Each yacht will have 25 minutes to welcome the judges and serve the food  

 

PARTICIPATING YACHTS WILL COMPETE IN 3 CATEGORIES: 

• ‘BEST CHEF’ 

• ‘BEST SERVICE’ 

• ‘BEST CREW’ 

BEST CHEF Category 

What to prepare; 

- 3 cold mezes 

- 1 hot seafood meze 

- Fish of choice as the main dish. 

- Desert (The desert must include the 5 ingredients that the jury will announce on April 25th.  

  Chefs may use other ingredients in adddition to these 5 ingredients but the 5 ingredients  

  that will be announced by the judges must be used in the preparation of the desert).  List 

of all the ingredients must be written next to the desert on the printed menu.  

 

How to present; 

- Every yacht must prepare 3 tasting plates (one for each member of judging panel) 

- Every yacht must prepare 1 demo plate (full portion plate) for photography and  

   presentation evaluation. 

- Every yacht may chose which wine they would like to offer with the food. 

- Every yacht must have ready 4 printed copies of their menu in Turkish & English.  

 



 

BEST SERVICE Category 

This prize will be given to the best stew/stewardess between the vessels that will participate 

at the Chef’s Competition. Among other criteria, friendliness, speed, precission and 

knowledge of the food being served will be taken into consideration by the judges. 

 

BEST CREW Category 

This prize will be given to the crew that is able to create the best ‘Birthday Mood’ onboard 

the yacht between the vessels that will participate at the Chefs’ Competition. Among other 

criteria, the jury will take into consideration any birthday decoration the crew may set up as 

well as special birthday surprises the crew may pull off. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2019 TYBA CHEFS’ COMPETITION PROGRAMME AND RULES 

2019 TYBA AŞÇILAR YARILMASI PROGRAMI VE KURALLARI 

 

AŞÇILAR YARIŞI PROGRAMI 

Perşembe, 09 Mayıs  Aşçılar Yarışması Bilgilendirmesi (Aşçı & servis elemanları katılmalıdır) 

   09:30-10:00 @ Sait Restaurant 

Cuma, 10 Mayıs     10:30-12:00 & 15:30-16:00 İlk 7 tekne ziyaret edilecek 

Cumartesi, 11 Mayıs   10:30-12:00 & 15:00-16:30 İkinci 7 tekne ziyaret edilecek 

Cumartesi, 11 Mayıs   19:30-20:00 Aşçılar Yarışması Ödül Töreni ve Gala Yemeği 

 

2019 TYBA Aşçılar Yarışmasına en fazla 14 tekne katılabilecektir. 

 

ZAMANLAMA 

Yarışmadaki tekneler 25 dakika içinde jüri üyelerini teknede karşılayıp, yemek servisini 

tamamlamalıdırlar. 

 

AŞÇILAR YARIŞINA KATILAN TEKNELER 3 FARKLI KATEGORİDE DEĞERLENDİRİLECEKTİR: 

• ‘EN İYİ AŞÇI’ 

• ‘EN İYİ SERVİS ELEMANI’ 

• ‘EN İYİ MÜRETTEBAT’ 

EN İYİ AŞÇI Kategorisi 

Neler hazırlanacak; 

- 3 soğuk meze 

- 1 ara sıcak (deniz mahsüllü) 

- Ana yemek olarak balık (Aşçı istediği şekilde pişirebilir) 

- Tatlı (Tatlı hazırlanırken içinde jüri üyeleri tarafından belirlenip 25 Nisan’da anons edilecek 

5 içerik malzemenin kullanılması gerekecek. Bu belirlenen 5 içerik dışında farklı malzemeler 

de kullanılabilecek ancak bu 5 içeriğin kullanılması şart olacak. Aşçının tatlıda kullanacağı tüm 

malzemelerin basılı menüde ayrıca belirtilmesi gerekecek. 

 

Sunum nasıl yapılacak; 

- Her teknede jüri üyeleri için 3 tadım tabağı hazırlanacak 

- Her teknede 1 adet fotoğraflık tabak hazırlanacak 

- Her tekne menunun yanında hangi şarap vereceğini kendisi belirleyecek 

- Her teknede aşçılar yarışması için hazırladığı yemeklerin menusunu basılı olarak masada 

bulunduracak. Bu menüden toplam 4 kopya basılı ve hazır olacak.  

 



 

EN İYİ SERVİS Kategorisi 

Bu ödül aşçılar yarışmasına katılan tekneler arasında en iyi hizmet veren servis elemanına 

verilecektir. Değerlendirmede servis elemanının güler yüzlülüğü ve sunumu, servis 

zamanlaması ve menüdeki yemekler hakkındaki bilgisi gibi detaylar dikkate alınacaktır. 

 

EN İYİ MÜRETTEBAT Kategorisi 

Bu ödül aşçılar yarışmasına katılan tekneler arasında teknede en iyi ‘Doğum Günü Kutlaması’ 

hazırlığını yapmış olup doğum günü havası yaşatabilen mürettebata verilecektir. 

Değerlendirmede teknedeki süsleme, mürettebatın yaklaşımı ve jüri üyelerine 

sunabilecekleri sürprizler gibi detaylar dikkate alınacaktır. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


