REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO 2017
De 06 a 08 de Agosto na Expo Chocolate 2017 no Centro de Convenções Frei Caneca.
O DESAFIO EXPO BRASIL CHOCOLATE é destinado à confeiteiros amadores e estudantes de
gastronomia que tem como objetivo premiar e divulgar o trabalho destes futuros profissionais.
Iniciar um concurso sério de acordo com os princípios do evento.
Este Regulamento apresenta o conceito e as regras das competições que fazem parte da EXPO
CHOCOLATE 2017.
É importante que você compreenda as regras contidas neste regulamento. O seu sucesso só
dependerá de sua disciplina em cumprir as regras e apresentar um bom trabalho.
Em uma competição vence aquele que menos comete erros!
Gostaríamos de desejar a você uma boa leitura e sucesso,
Comitê de Competições

REGULAMENTO:
1/ Regras
a) O(a) participante inscrito(a) não poderá levar um auxiliar ou solicitar a ajuda dos auxiliares
voluntários disponíveis para o concurso. A competição é individual;
b) Cada Etapa da competição terá 1(um) eliminado e apenas os outros 2(dois) seguirão para
próxima fase conforme abaixo no capítulo 3. Teremos apenas 2 participantes finalistas;
c) Pontualidade, organização, desenvoltura e entrega serão contabilizados;
d) Despesas com insumos, transporte e afins serão de responsabilidade dos participantes;
e) Os participantes deverão ter no mínimo 16 anos completos;
f) As inscrições deverão ser feitas pelo e-mail contato@expobrasilchoclate.com.br, junto com o
envio de um CV;
g) As fichas técnicas da sobremesa a ser entregue deverão ser enviadas para os organizadores
até 5 dias antes do concurso, pelo mesmo e-mail da inscrição;
h) A organização fará a triagem dos inscritos e escolherá junto com um júri especializado, os
participantes e enviará um e-mail e um telefonema para comunicar a escolha;
i) Todos os participantes deverão estar devidamente uniformizados; vestindo dólmã, ou avental,
proteção na cabeça, sapatos adequados e calça , não será permitido no uniforme logo de
empresas que não estejam participando do evento;
j) Caso os participantes estejam vinculados com empresas de alimentos, não será permitido fazer
nenhuma forma de divulgação. Os participantes deverão obrigatoriamente usar produtos da(s)
marca(s) patrocinadora(s) do concurso;

k) Antes do início do preparo, fiscais supervisionarão os boxes para garantir que todas as regras
serão respeitadas dando o mesmo direito para todos;
l) Não haverá exceções durante o concurso;
m) O competidor deverá manter os boxes em ordem e limpos após o término das preparações;
n) Caso um dos participantes não possa executar os trabalhos propostos, não será permitido
substituir, ficando assim desclassificado e não será devolvido o valor da inscrição;
o) durante a competição poderá haver dinâmicas, inclusões de provas, elemento surpresa e
outras formas para avaliar os participantes.
2 - Do vencedor
O vencedor (a) irá recebera seguinte premiação:
1º Lugar:
- Viagem para conhecer a sede da Casa Luker na Colombia
- Kit de Produtos das empresas Apoiadoras
2º Lugar:
- Kit de Produtos das empresas Apoiadoras

3 / Tempo de Trabalho:
A competição será dividida em três dias iguais com sobremesas de chocolate diferentes para
cada participante.
Etapa 1:
Uma sobremesa pronta
Etapa 2:
Uma sobremesa ,será feita na arena da competição em uma hora, sem nenhum ajudante.
O participante terá acesso à receita, meia hora antes, aonde será sorteada em um painel.

- Painel da 1ª Fase com 9 envelopes contendo receitas das sobremesas, o participante poderá
escolher um deles.

- Painel da 2ª Fase com 6 envelopes contendo receitas das sobremesas, e o participante poderá
escolher um deles.

- Na Semi-final e Final, as receitas serão divulgadas pelos organizadores no momento da prova.
- Teremos 2 Fases, onde cada Etapa terá 3 estações de trabalho diferentes como segue:
1ª FASE
Etapa 1 - 1° dia, domingo, 06 de agosto de 2017 – 14:00/15:00 (1 hora de trabalho)
Etapa 2 - 1° dia, domingo, 06 de agosto de 2017 – 16:00/17:00 (1 hora de trabalho)
Etapa 3 - 1° dia, domingo, 06 de agosto de 2017 – 18:00/19:00 (1 hora de trabalho)
Obs.: Cada uma das etapas acima terá um competidor eliminado. Os que passarem para a 2ª
Fase serão sorteados entre si no Final do Dia e saberão os horários dos competidores para
etapas 4 e 5
2ª FASE
Etapa 4 - 2° dia, segunda,07 de agosto de 2017 – 14:00/15:30 (1 hora e meia de trabalho)
Etapa 5 - 2° dia, segunda,07 de agosto de 2017 – 16:30/18:00 (1 hora e meia de trabalho)
Obs.: Cada uma das etapas acima terá um competidor eliminado. Os que passarem para a SemiFinal serão sorteados entre si no Final do Dia e saberão os horários dos competidores para os
Turnos A e B.

4/Semi Final
Semi-Final- Turno A - 3° dia, terça ,08 de agosto de 2017 – 13:30/14:30 (1 hora de trabalho)
Semi-Final- Turno B - 3° dia, terça ,08 de agosto de 2017 – 15:30/16:30 (1 hora de trabalho)

Os dois ganhadores, sendo 1(um) de cada turno da Semi-final seguirão para a Final conforme
abaixo:
Final - 3° dia, terça,08 de agosto de 2017 – 17:00/19:00 (2 horas de trabalho)

- Uma inspeção será realizada em cada Box meia hora antes do início da competição para
verificar se todas as regras estão sendo cumpridas.
O competidor no momento da sua pré-inscrição, terá acesso através do site a ficha técnica do
chocolate escolhido pela Patrocinadora e irá retirar 1(um) quilo no escritório da organizadora,
podendo executar qualquer doce, mousse, bombons, trufas,etc e com tema livre.
5 / Inscrição:
Deverá acontecer até o dia 20 de julho de 2017.
Os inscritos receberão mais informações no ato da inscrição.
Valor da inscrição R$ 60,00 (sessenta reais) em favor de AM3 Feiras e Promoções Ltda, Banco
Bradesco 237, Ag 1945 c/c 3755-9. CNPJ 52.839.321/0001-88
6/ A organização disponibiliza
-Pia com água fria; (Laveco) , lavagem das mãos
-Bancadas de trabalho;
-Fogão de indução uma bocas (fogões a gás não serão permitidos);
-2 Tomadas para ligar equipamentos elétricos;
-Baldes de lixo;
-Refrigerador para ser compartilhado;
-Relógio para controle de tempo;
-Uma balança para compartilhar –
-Para manter a higiene no local, estará disponível, mop, vassouras, esfregões,
papel toalha, filme plástico, papel alumínio e crosshatch;
-Louça e serviço de talheres para degustação;
-Área especifica para jurados isolada.

7 / Área de Exibição
Para exibição ao publico, o participante deverá decorar a área destinada.
Toalhas de cores diferentes serão permitidas.
Banners de pedestal não serão permitidos.

8 / Classificação
1. Campeão ganhará um troféu e prêmios conforme capítulo 2.
2. Vice-Campeão ganhará prêmios conforme capitulo 2.
Todos os participantes recebem certificados de participação.
.
9 / Juri
A competição terá pelo menos 3 jurados de alto conhecimento técnico.
10/ A Pontuação
1- A sobremesa que o participante trouxer pronta terá uma pontuação de 0.0 a 3.0
2- A sobremesa executada no box, terá a pontuação de 0.0 a 7.0
3- A maior nota da somatória das duas possibilidades, o fará vencedor de cada etapa/turno.

11/ Critérios para pontuação
Serão avaliados:
- Criatividade
- Sabor
- Apresentação
- Postura Profissional e Comprometimento
- Técnica

12/ A Premiação
O anúncio acontecerá da seguinte forma:

a. Divulga-se o segundo colocado e é entregue os prêmios.
A mesma é chamada.
b. Divulga-se o primeiro colocado e é entregue os prêmios.
A mesma é chamada, recebe seu troféu e é feita a foto oficial.
Após esta cerimônia a competição estará oficialmente encerrada.

