IV CONCURS DE TOMAQUES (VILLALONGA)

PRIMERA. Agricultors/persones admeses a concurs:
a) Podran presentar-se al concurs, qualsevol agricultor/hortolà que cultive alguna varietat de
tomaques en el terme municipal de Vilallonga.
SEGONA. Tomaques admeses a concurs
a) S'admetran tomaques de qualsevol varietat existent en el mercat.
b) Cada agricultor o parcel·la de producció podrà presentar un màxim de 2 mostres per a
cadascuna de les categories del concurs.
c) Les tomaques hauran de presentar una aparença adequada, sense agents externs i en un
estat òptim de maduresa.
TERCERA. Obligacions dels concursants
Cada concursant deurà:
a) Emplenar degudament la fitxa d'inscripció, el model de la qual s'inclou en l'Annex I
d'aquestes bases. Es podrà emplenar aquesta fitxa el mateix dia del concurs o presentar-se
abans a l’Ajuntament de Villalonga.
b) Indicar la procedència de la tomaca.
QUARTA. Etapes del concurs:
a) El Comitè Organitzador del Concurs procedirà a l'assignació de nombres secrets a les
tomaques presentades a concurs. Aquests nombres secrets es posaran en una etiqueta que
identificarà a la tomaca durant el concurs.
b) El participant indicarà que categoria del concurs vol participar cada mostra presentada.
c) Totes les mostres presentades s'exposaran en un mostrador per a poder ser mostrades als
assistents.
d) El jurat passarà valorant les mostres presentades, excepte en la categoria de la tomaca més
gran, ja que es pesarà en presència dels assistents per part de l'organització.
i) L'avaluació dels membres del jurat serà definitiva i inapel·lable.
f) Cada membre del jurat avaluarà de 0 a 10 cadascuna de les mostres en les categories de: la
tomaca més saborosa, la tomaca més bonica i la tomaca més lletja.
g) El Comitè Organitzador del Concurs, a la vista de les avaluacions dels tastadors, seleccionarà
els codis d'identificació de les tres mostres que hagueren obtingut una puntuació més alta en
cada categoria.
h) Posteriorment, el Comitè Organitzador del Concurs nomenarà a la tomaca guanyadora de
cada categoria.
CINQUENA. Categories de concurs. Criteris de valoració.
i que posen en valor les produccions tradicionals de la comarca i que dóna lloc a formes, colors
i imperfeccions realment curioses dignes d'admiració i que mostren la dura labor dels
agricultors en la producció hortícola. En aquesta categoria es valorarà la mostra de tomaques
més rara o "lletja", diferents o especials o peculiars a criteri del jurat.

SEXTA. Termini d'inscripció:
a) El termini d'inscripció i presentació de les mostres finalitzarà el divendres dia 19 d'agost de
2019.
SETENA. Lliurament dels premis.
a) Els premis de les diferents tomaques guardonades seran lliurats per les autoritats presents a
la finalització del concurs, havent d'estar present en guardonat, en cas contrari, perdrà el
premi i passarà per ordre cronològic a la resta dels classificats.
OCTAVA: Dotació dels premis.
a) Els premis consistiran en un diploma i un obsequi per al primer classificat de cada categoria.
Tots els participants tindran un diploma de participació.

CATEGORIA 1: La tomaca més gran.
Es valorarà el pes de les tomaques individualment presentades que siguen considerades
admeses a concurs.
CATEGORIA 2: La tomaca més saborosa.
Es valoraran característiques sensorials i organolèptiques com la textura, l'índex de maduresa i
el sabor a criteri del jurat.
CATEGORIA 3: La tomaca més bonica.
Es valoraran paràmetres com el color, aroma, uniformitat de grandària i calibre, absència
d'imperfeccions, etc...
CATEGORIA 4: La tomaca més lletja.
Les tomaques en el seu desenvolupament produeixen certes imperfeccions que donen lloc a
tomaques no comercials però que mostren la dura labor de l’agricultor

ANEXO 1
Nom del concursant:
Domicili:
Codi postal:
Població:
Telèfon:
Correu electrònic:
Persona de contacte:
Finca de producció:

