1. Per land wordt slechts één inschrijving aanvaard en de wedstrijdorganisaties is als enige bevoegd
om te bepalen of een kandidaat voor deelname aan de wedstrijd in aanmerking komt.
2. Een subcommissie van de jury selecteert alleen de beste oesters uit Galway Bay (Ostrea Edulis)
met een diameter van minimaal 76 millimeter.
3. De werkbladen bevinden zich op ongeveer negentig (90) centimeter van de grond.
4. Elke deelnemer moet 30 oesters openen. Hij/zij ontvangt een verzegelde doos oesters op het
podium en moet zich voor de start ervan vergewissen dat deze 30 oesters bevat.
5. De dozen worden door loting aan de deelnemers toegewezen en op de schaal van elke deelnemer
staat een codenaam of een codenummer.
6. De oesters moeten worden geopend op de hiervoor beschikbaar gestelde plank en gepresenteerd
op hiervoor beschikbaar gestelde schaal; voor de presentatie mag niets anders worden gebruikt.
7. De deelnemer mag de schaal op geen enkele wijze markeren.
8. De deelnemers moeten hun oesters naar boven draaien en mogen ze allemaal in de diepe of platte
schelp presenteren.
9. Bij het openen van de oesters mag de deelnemer alleen gebruikmaken van een mes, een doek en
een plank die door de jury beschikbaar zijn gesteld. De deelnemer mag geen steun, houder of ander
werktuig gebruiken. De messen moeten ook door de jury worden goedgekeurd.
10. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn.
11. De deelnemers moeten de beschikbaar gestelde schorten dragen.
12. De deelnemers moeten handschoenen of andere beschermende bekleding aan hun handen
dragen.
13. De master caller van het Festival start elke ronde van de wedstrijd en elke deelnemer begint op
zijn of haar teken met openen.
14. Elke deelnemer dient aan te geven dat hij/zij klaar is door met de beschikbaar gestelde handbel te
klingelen. De deelnemer mag na het klingelen de schaal niet meer aanraken, anders kan dit tot
diskwalificatie leiden.
15. Elke deelnemer wordt verzocht zijn/haar eigen oesters naar een vastgesteld punt te brengen en is
tot dat punt verantwoordelijk voor de veiligheid van de schaal.
16. De jury onderzoekt de schalen oesters op de volgende punten:
• Goed uiterlijk, goed geopend, zonder gebreken
• Volledig vanuit de schelp geserveerd
• Oester intact – niet gescheurd, (door)gesneden, gewond, en zonder bloed
• Net uiterlijk
17. Punten worden met name toegekend voor de snelheid waarmee 30 oesters worden geopend. De
jury kent bonuspunten toe voor de presentatie van de schaal met geopende oesters. De jury kent
naar eigen goeddunken 1 tot 30 bonuspunten toe voor een schaal oesters die netjes wordt
gepresenteerd. De jury beoordeelt hoe aantrekkelijk de schaal zou zijn voor een klant in een hotel of
restaurant.

18. De
-

volgende strafpunten kunnen worden opgelegd:
Oester niet losgesneden van de schelp - 4 punten
Een oester met bloed - 30 punten
Een oester met schelp of gruis op het vlees - 4 punten
Oester waarvan het vlees is (door)gesneden - 4 punten
Oester niet rechtop gepresenteerd - 4 punten
Voor elke niet geopende of niet gepresenteerde oester - 30 punten
(Als een oesterschelp leeg wordt gepresenteerd of alleen het vlees wordt gepresenteerd, geldt
de oester als niet gepresenteerd.)

19. De winnaar wordt bepaald door de laagste combinatie van tijd, bonuspunten en strafpunten. Bij
gelijkspel wint de deelnemer met de minste strafpunten. Als de stand dan nog gelijk is, wordt de
deelnemer met de meeste bonuspunten tot winnaar uitgeroepen. De juryleden kennen ook een prijs
toe voor beste presentatie op basis van de hoogste toegekende bonuspunten.
20. Deze regels zijn opgesteld door de jury van de Galway International Oyster and Seafood Opening
Competition, en de uitspraak van de jury met betrekking tot de interpretatie van deze regels is
bindend.

