BASES DEL CONCURS D'ALLIOLI
1r. En aquest concurs d'allioli, poden participar-hi totes aquelles persones que ho
desitgen, siguen hòmens, dones, jóvens o grans, i de qualsevol nacionalitat o raça,
majors de 18 anys. També hi pot participar el guanyador/a del concurs d’allioli
juvenil de l’any anterior. En queden exclosos els Mestres del Morter.
2n. Els participants, sense excepció, hauran de complir totes les normes que
imposa el reglament.
3r. Els estris i ingredients seran cedits per l'organització, a qui els concursants
hauran de retornar després d'haver-se acabat el concurs.
4t. L'organització deixarà els estris següents als participants: plat, sal, oli, pa, ous,
alls, un got d'aigua, una taula, un ribell, una cadira i una cullera.
Cada concursant s’ha de portar el morter i la mà de morter. Els productes
comestibles seran tots de la comarca.
5è. Els participants començaran tots a la vegada, quan els àrbitres ho consideren
convenient i el concurs acabarà als 25 minuts, quan ells mateixos ho indiquen.
6è. Els participants tenen l'obligació de començar a fer l'allioli al morter i fer-ne un
mínim d'una morterada, després poden continuar fent-ne al ribell.
7è. Si algun participant no deixa de moure la mà de morter en el moment
d’acabament indicat, quedarà desqualificat del concurs.
8è. Acabat el temps, els participants tindran dos minuts per ficar tot l'allioli dintre
del ribell, perquè el jurat puga fer-ne la pesada corresponent.
9è. Els participants estaran allunyats del públic un mínim de dos metres i no podran
rebre cap tipus d’ingredient o estri, excepte dels àrbitres. Si el reben d'alguna altra
persona automàticament quedaran desqualificats.
10è. Qualsevol participant pot demanar als àrbitres els estris o ingredients
anomenats al punt 4, en el mateix moment en què ho necessite, durant el concurs.
11è. Al participant que se li talle l'allioli pot tornar a lligar-lo amb els ingredients
deixats per l'organització (pa, aigua, sal) o tornar a començar a fer-ne de nou, tal
com indica el punt 6. Tindrà de temps el que quede de concurs.

12è. Per a la pesada, només es classificarà l’allioli que estiga lligat. El negat no es
considerarà vàlid per al concurs.
13è. Guanyarà el concurs la persona que, havent seguit tots els punts del
reglament, haja aconseguit més quantitat, en pes, d'allioli. En cas que hi haja dos
concursants o més que tinguen el mateix pes, es decidirà el guanyador pel gust que
tinga l'allioli. Ho decidiran els jutges, mitjançant un vot secret.
14è. El jurat estarà format per 5 persones, que entre elles mateixes triaran un
president.
15è. La decisió del jurat serà inapel·lable.
ANNEX I - Per fer l'allioli, els participants no poden utilitzar cap eina elèctrica o
mecànica, només poden utilitzar la mà de morter o la forquilla, si és el cas.
ANNEX II - Els participants poden fer allioli utilitzant els ous que necessiten o bé
utilitzant només all i oli, però totes dues formes s'acolliran al punt 8 de les bases.
ANNEX III - El guanyador/a del concurs passarà a formar part de la Confraria de
Mestres del Morter.

BASES DEL CONCURS D'ALLIOLI JUVENIL
1r. En aquest concurs d'allioli, poden participar-hi persones menors de 17 anys (inclosos)
i que no siguen Mestres del Morter.
2n. Tots els participants hauran de complir totes les normes que imposa el reglament.
3r. Tots els participants hauran de portar-se el morter i la mà de morter.
4t. L'organització deixarà als participants els estris següents: plat, taula, cadira, alls, sal,
oli, un got d'aigua i ous. Els productes comestibles seran tots de la nostra terra.
5è. Els participants començaran tots a la vegada i s'acabarà el concurs als 25 minuts,
quan els àrbitres ho indiquen.
6è. Els concursants no podran rebre cap tipus d'ajuda de ningú, excepte dels àrbitres, als
quals els podran demanar qualsevol dels ingredients que puguen necessitar.
7è. Només es classificarà per a la pesada l’allioli lligat. L'allioli negat no es considerarà
vàlid per al concurs.
8è. Guanya el concurs la persona que, havent seguit tots els punts del reglament, haja
aconseguit més quantitat, en pes, d'allioli.
9è. El jurat estarà format per 5 persones.
10è. La decisió del jurat serà inapel·lable.
Annex I - Per fer l'allioli, els participants no poden utilitzar cap eina elèctrica o mecànica,
només poden utilitzar la mà de morter o la forquilla, si és el cas.
Annex II - El guanyador/a del concurs tindrà un trofeu i podrà participar l'any següent al
concurs d’allioli per a majors de 18 anys.

