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PROPOZICE - Junior Beer Competition 

 
 

Název soutěže:  HAVÍŘOVSKÝ KORBEL 2023 
 
Pořadatel soutěže: HOA a VOŠ Havířov s.r.o. 
 
Ředitel soutěže: PaedDr. Jaroslava Čelechovská 

 
Odborný garant: Česká barmanská asociace 

 
Garant soutěže: Radek Poláček, tel.: +420 606 818 149 polacek@cbanet.cz 
   
Datum:   17.4.2023 
 
Místo konání:  HOA a VOŠ Havířov s.r.o., Tajovského 1661/2d – budova E 
 
Registrace přihlášek:  do 11. 4. 2023 on-line na www.cbanet.cz 

on-line registrace je podmínkou účasti na soutěži!  
Přihlášením do soutěže soutěžící souhlasí s kodexem GDPR 
https://www.cbanet.cz/cba_gdpr 

 
Startovné:  500,- Kč platí při registraci pouze soutěžící, který není členem JSC nebo plným členem 

CBA. 
 
Účastnický poplatek:  500,- Kč za jednotlivce a 300,- Kč za jeden doprovod. Hradí se na místě v hotovosti. 

 
Soutěžní úkoly:  Předvedení odborných vědomostí a dovedností z oblasti výroby a servisu piva. 

1. Vědomostní test – 30 minut  
2. Mytí skla – správná technologie 
3. Čepování piva – načepovat a naservírovat 1 x 0,5l způsobem na dvakrát do 

tenkostěnného skla výčepním kohoutem „CELLI“ a 1x 0,5l způsobem na hladinku 
do pivního skla typu „krýgl“ výčepním kohoutem „BAROKO“ vše v časovém limitu 3 
minut 

4. Servis hostovi – celkový dojem, chování, oblečení, komunikace s hostem 
5. V případě rovnosti bodů budou soutěžící čepovat a servírovat 2x 0,5 L piva 

 
Soutěž družstev: soutěžící z jedné školy při registraci na místě můžou vytvořit 3 členná družstva a na 

základě získaných bodů bude vyhodnoceno nejlepší školní družstvo 
 
Pivo na čepu: Birell světlý 
 
Pracovní pomůcky:  vlastní příručník, psací potřeby, inventář k servisu 
 
Výčepní sklo: dodá pořadatel, 0,5l „krýgl“, 0,5l tenkostěnné sklo, k dispozici budou dále plata na 

servírování a pivní podtácky. 
   
Hlavní komisař CBA: Radek Poláček, tel.: +420 606 818 149, polacek@cbanet.cz 
 
Pravidla: soutěžící se řídí platnými pravidly JBC umístěnými na www.cbanet.cz  

a doplňujícími informacemi uvedenými v těchto propozicích. 
 
Hodnocení soutěže: Rozhodnutí porot jsou konečná. Případný protest je možné podat u garanta soutěže, 

výhradně však v místě a dni konaní soutěže. 
 
Ceny: 1. – 3. místo pohár, diplom, věcné ceny   
 
 
 
 

http://www.cbanet.cz/
mailto:polacek@cbanet.cz
http://www.cbanet.cz/
https://www.cbanet.cz/cba_gdpr
mailto:polacek@cbanet.cz
http://www.cbanet.cz/


Česká barmanská asociace   member of International Bartenders Association 

Šimáčkova 704/135, 628 00 Brno   

 www.cbanet.cz  Stránka 2 z 2 

Časový harmonogram: 8:00 – 8:30 prezentace družstev, losování pořadí 
   8:30 – 8:45 slavnostní zahájení, pravidla soutěže 
   8:45 – 9:00 přestávka 
   9:00 – 9:30 vědomostní test 
   9:30 – 9:45 přestávka 
   9:45  zahájení čepování 
   13:30  předpokládané ukončení čepování 
   14:00  vyhlášení vítězů a ukončení soutěže  
 
 
Doplňující údaje:  Informace o spojení na pořadatele HOA a VOŠ Havířov s.r.o.,  

Ing. Zuzana Krajčovičová,  
e-mail: krajcovicova@obaka-havirov.cz,  
tel.: +420 608 066 151 
tel.: +420 731 414 249 

 
Pro všechny soutěžící a doprovod bude připraven oběd ve školní restauraci vč. 
občerstvení během dne. 

 
Doprovodný program: v průběhů celé soutěže budou probíhat workshopy pivovaru 
Radegast v Nošovicích a prezentace aktuálních produktů pivovaru Radegast v 
Nošovicích 

 
 
Partneři soutěže: Stramis drinks 

Pivovar Radegast v Nošovicích 
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