
 

 

RUDOLF JELÍNEK a.s., Razov 472, 763 12 Vizovice, 

kontakt: Achim Šipl (tel.+420 608 141 440, sipl@rjelinek.cz) 

 

Evropský pohár v míchání ovocných destilátů 2019 

RUDOLF JELÍNEK CUP 2019 
 

úterý 17.9.2019, Vizovice 
 

PROPOZICE 
 

Název soutěže:  EUROPEAN CUP OF MIXING FRUIT SPIRIT COCKTAILS 

                             19th INTERNATIONAL RUDOLF JELINEK CUP 2019 

 

Pořadatel soutěže:  RUDOLF JELÍNEK a.s.   

 

Ředitel soutěže:   Mgr. Miroslav Motyčka  

 

Garant soutěže:  Bc. Achim Šipl, sipl@rjelinek.cz  

    tel. +420 608 141 440 

Produkce:   Mgr. Ing. Tereza Mačková, mackova@rjelinek.cz 

    tel.+420 725 653 126 

 

Datum:   17.9.2019 

 

Místo konání:   Areál společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s.,   

    Razov 472, 763 12 Vizovice  

Registrace přihlášek:  do 10.9.2019  

    na e-mailové adrese irjc@rjelinek.cz 

 

Odborný garant:  ČESKÁ BARMANSKÁ ASOCIACE  

 se zařazením soutěže do bodování: 

o CBL – Czech Bratenders League 2019 

o Poháru značky MONIN 2019 

o zvláštní cenu Mattoni 2019 

 

Partneři soutěže:   Zanzibar s.r.o. – distributor MONIN 

    Karlovarské minerální vody a.s. výrobce Mattoni 

 



 

 

RUDOLF JELÍNEK a.s., Razov 472, 763 12 Vizovice, 

kontakt: Achim Šipl (tel.+420 608 141 440, sipl@rjelinek.cz) 

Kategorie drinku:  Fancy Cocktail  

 

Téma soutěže:   Místo, kde žiji.  

 

Pravidla:  

1. Každý soutěžící připraví 3 porce koktejlu. 

2. Základní bází drinku je Slivovice Kosher 5 y.o. - bílá nebo zlatá, v minimálním množství 2 cl.   

3. Při použití alkoholických surovin používá soutěžící přednostně typy alkoholu, které jsou 

v distribuci společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. Pokud budou uvedeny tyto složky v přihlášce, 

budou tyto produkty pro soutěžícího k dispozici.  V případě aktuální nedostupnosti bude 

soutěžící kontaktován pořadatelem a dohodnou se na přípustném řešení. 

4. Homemade suroviny jsou povoleny, pokud soutěžící uvede recepturu a postup výroby. 

5. Soutěžní koktejl by měl být inovativní! Ukaž, že se za tebou hosté mají přijet podívat! 

6. Sklo má každý soutěžící vlastní nebo použije firemní se znakem RUDOLF JELÍNEK, které bude 

na místě k dispozici. 

7. Pořadí soutěžících určí los.  

 

Suroviny a omezení: 

1. Povinná složka R. JELÍNEK Slivovice Kosher 5 y.o. v provedení bílá a zlatá (stařená v dubovém 

sudu) v minimálním objemu 2cl.  

2. Všechny suroviny, které jsou v distribuci společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s., a budou uvedeny 

v přihlášce, budou na místě k dispozici. Seznam viz Příloha 1. 

3. V případě užití průmyslově vyrobených sirupů soutěžící použije přednostně produkty 

společnosti MONIN.  

4. V případě užití minerálních nebo balených vod soutěžící použije přednostně výrobky 

společnosti Karlovarské minerální vody, a.s.  

5. Všechny tyto produkty uvedené v přihlášce, budou na místě v dostatečném množství. 

6. Led dodá pořadatel v provedení kostka, tříšť.  

 

Doplňující informace: 

1. Každý soutěžící bude mít hlavový mikrofon pro komunikaci s komisaři a publikem.  

2. Každý soutěžící dostane minimálně jednu otázku týkající se připravovaných koktejlů.  

3. Receptury se stávají majetkem společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. a pořadatele soutěže, bez 

nároku na honorář v případě jejich zveřejnění. 

 

Časový limit:  7 minut  

 

Hlavní komisař:  Achim Šipl 

Hodnotící komise bude složena z respektovaných osobností tuzemské i zahraniční barové scény. 



 

 

RUDOLF JELÍNEK a.s., Razov 472, 763 12 Vizovice, 

kontakt: Achim Šipl (tel.+420 608 141 440, sipl@rjelinek.cz) 

1. Bodový poměr hodnocení:  

• technika a komunikace 30%  

• jakost, chuť 40%  

• inovace, kreativita 30% 

2. Každý komisař provádí své samostatné hodnocení, do celkového součtu bodů se počítají 

hodnoty bodů všech členů poroty.   

3. Vítězem se stává soutěžící s nejvyšším dosaženým počtem bodů.  

4. V případě rovnosti celkových bodů rozhoduje: součet za inovaci, dále součet celkových 

bodů za jakost, dále součet za techniku a komunikaci, dále pak rozhoduje los. 

5. Rozhodnutí porot jsou konečná. Případný protest je možné podat u hlavního komisaře, 

výhradně však v místě a dni konání soutěže.  

 

Ceny:  CELKOVÝ VÍTĚZ: Zápis na Evropský pohár 

 

  1. místo: pohár, diplom, 500 EUR  

  2. místo: pohár, diplom, 300 EUR  

  3. místo: pohár, diplom, 100 EUR  

  The Best Practical – pohár, diplom, věcná cena  

  The Best Inovation – pohár, diplom, věcná cena  

  The Best Design - pohár, diplom, věcná cena 

  Jury talent - porota ocení talent, který si zaslouží podpořit  

  The Best Foreign Bartender – pohár, diplom, věcná cena 

 

Časový harmonogram: 

Pondělí 16.9.2019 

do 16:00   příjezd zahraničních účastníků na hotel 

   příjezd českých účastníků, kteří spí den dopředu 

16:30    odjezd do Vizovic  

17:00    komentovaná ochutnávka ze sudů 

19:00    večeře 

  



 

 

RUDOLF JELÍNEK a.s., Razov 472, 763 12 Vizovice, 

kontakt: Achim Šipl (tel.+420 608 141 440, sipl@rjelinek.cz) 

 

Úterý 17.9. 2019 

do 10:00  možnost ubytování v hotelu Garni, Zlín (odvoz zajištěn) 

11:00        welcome drink, registrace, příprava na soutěž 

11:15 – 13:00  exkurze pro doprovody 

11:05    losování pořadí 

12:00 - 17:00   barmanská soutěž  

12:00 - 14:00   oběd v průběhu soutěže 

17:00 – 19:00   workshopy/exkurze 

19:00  - 24:00     koktejlový večírek 

 soutěž barů 

 večeře 

22:00 - 22:30  slavnostní vyhlášení 

24:00   oficiální konec 

24:00    1. odjezd na ubytování 

01:00   2. odjezd na ubytování  

Středa 18.9. 2019 

   hotelová snídaně, odjezd 

 

Doplňující údaje 

   Příjezd účastníků na ubytování 17.9. 2019 do 10 hodin. 

   Ubytování účastníků soutěže je zajištěno ve dvou a více lůžkových  

   pokojích v hotelu GARNI, ZLÍN http://www.hotelgarnizlin.cz 

   Rezervaci ubytování uveďte v přihlášce! 

 

Ubytování  

16.9.  Den před soutěží 1500,-Kč dvoulůžkový pokoj. Pokud bude uvedeno v        

                               přihlášce do 30.8. 2019 (stejný pokoj i na druhý den). 

17.9.  Společnost Rudolf JELÍNEK plně hradí ubytování pro soutěžícího a    

                              další tři barmany z jeho baru, kteří jsou jako Fans Team. Pokud bude  

                              uvedeno v přihlášce do 10.9. 2019. 

 

http://www.hotelgarnizlin.cz/
http://www.hotelgarnizlin.cz/

