HODNOTÍCÍ LIST - JUNIOR COCKTAIL COMPETITION CBA
NÁZEV SOUTEŽE
01.01.2021
POČÁTEČNÍ STAV TECHNICKÝCH BODŮ 0

Jméno soutěžícího:

KLADNÉ BODY TECHNIKA - max. 90

Startovní číslo:
SOUTĚŽNÍ
KOKTEJL

Jméno komisaře:
1. Prezentace lahví a postavení pracoviště
nesystémové postavení pracoviště
etiketa nesměřuje k hostům, lahve nejsou prezentovány divákům
přes láhve není vidět na práci barmana a na alespoň jednu sklenici

1–5

2. Manipulace s ledem a barovými pomůckami
špinavé barmanské nářadí
vypadnutý nebo špinavý led, ruce se dotkly ledu
frapování obráceným koncem barové lžíce nebo nesprávné frapovací pomůcky (např. plastové a dřevěné tyčinky)
upadnutí nebo převržení inventáře
nedostatečné množství ledu v míchacím médiu

1 – 10

3. Vylévání přebytečné vody ze sklenic, míchací sklenice a šejkru po ochlazení
zapomenutí frapování skel a médií
nezcezení vody z média a ze skel před mícháním
málo ledu při frapování (min. ½ obsahu skla)

1–5

4. Rozlití

1 – 15

kapání při odměřování surovin
kapání nebo rozlití při dávkování z médií, vylití nápoje (netěsnící šejkr)

5. Příliš nebo nedostatek surovin podle receptu
přebytek nebo nedostatek hotového nápoje pro naplnění sklenic
použití jiné suroviny nebo množství než uvádí receptura, opomenutí suroviny
nevhodně zvolená velikost skla pro nápoj (příliš velké/malé)
není připraveno potřebné množství surovin
nestejné hladinky při naplnění sklenic, špatné odměřování surovin, nestejné hladinky při vylití z prvního míchacího média

1 – 10

6. Úhlednost zdobení (garnýrování)
upadnutí dekorace na stůl, neodborná manipulace s dekorací
nestejné složení dekorací, malý počet dekorací
rozpadající se dekorace nebo jejich části
nejedlá dekorace nebo jiné zakázané suroviny
neomyté, nahnilé, znečištěné části dekorace nebo ovoce s nálepkou

1–5

7. Barmanská technika, zručnost a zkušenost při přípravě nápoje
správné zacházení s barmanskými pomůckami
elegance při práci
odložení uzávěru lahve na stůl, nepoužití chladiče a uzávěru na sekt
špatné dokončení jakéhokoliv úkonu při přípravě nápoje
špatné uchopení stébel, opírání lahve o odměrku při dávkování, hlučná práce…
převržení skla, lahví, médií,…

1 – 20

8. Manipulace se sklenicemi
špinavé, odřené nebo naprasklé sklenice či odměrky
uchopení sklenice jinde než za spodní třetinu!
použití jiné odměrky než cejchované
převržení prázdné sklenice

1–5

9. Celková efektivnost
sebejistota a zručnost při přípravě nápoje, nerozhodnost soutěžícího, špatná organizace práce
znalost, zručnost, zkušenost a zdatnost při přípravě nápoje
jednotlivé kroky míchání v nesprávném pořadí
vzhled soutěžícího, uniforma, obuv, nevhodné šperky, nevhodný účes, žvýkání,…
nevhodné chování a vystupování

1 – 15

Kladné body za techniku celkem:

Penalizace za nedodržení pravidel a propozic (20 trestných bodů)

Trestné body za nedodržení propozic:

nedodržení základních podmínek daných propozicemi soutěže nebo pravidly JCC

Časový limit 5 minut, popř. 6 minut

ČAS:

Penalizace za překročení času budou uděleny takto:

Trestné body za překročení času:

do 1 minnuty - 5 trestných bodů
do 2 minut - 10 trestných bodů
do 3 minut - 15 trestných bodů
nad 3 minuty - 20 trestných bodů

CELKEM BODŮ ZA TECHNIKU:

HODNOCENÍ JAKOSTI - max. 45
VZHLED

VŮNĚ

CHUŤ

VYNIKAJÍCÍ:

VYNIKAJÍCÍ:

VYNIKAJÍCÍ:

c 17 bodů

c 8 bodů

c 20 bodů

c 15 bodů

c 7 bodů

c 17 bodů

c 13 bodů

c 6 bodů

c 15 bodů

VELMI DOBRÁ:

VELMI DOBRÝ:
c 5 bodů

c 11 bodů
c 8 bodů

c 10 bodů

c 4 body

DOBRÁ:

DOBRÝ:
c 5 bodů

c 2 body

c 4 body

UCHÁZEJÍCÍ:

UCHÁZEJÍCÍ:
c 1 bod

c 1 bod

DOBRÁ:
c 7 bodů

c 3 body

c 3 body

VELMI DOBRÁ:
c 12 bodů

UCHÁZEJÍCÍ:
c 3 body

CELKEM BODŮ ZA JAKOST:
CELKOVÝ DOJEM

Čitelný podpis komisaře CBA:

VYNIKAJÍCÍ:

VELMI DOBRÝ:

DOBRÝ:

UCHÁZEJÍCÍ:

c 10 bodů

c 7 bodů

c 4 body

c 1 bod

"CLASSIC
COCKTAIL"

