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Příloha A 

PROPOZICE - Junior Cocktail Competition 
 
 
Název soutěže:  JOHNNIE WALKER COCKTAIL COMPETITTION 
 
Pořadatel soutěže: Česká barmanská asociace 
 
Garant soutěže: Martin Vogeltanz, tel. +420 775 258 498, vogeltanz@cbanet.cz 
 
Datum:   21. 3. 2023 
 
Místo konání:  Vzdělávací centrum CBA – ABZAC, Šimáčkova 704/135, Brno 628 00 
 
Registrace přihlášek:  do 6. 3. 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 hradí při registraci pouze soutěžící, který není členem JSC nebo plným 

členem CBA 
 
Účastnický poplatek: 850,- Kč soutěžící a 350,- Kč doprovod hradí pořadateli při registraci (náklady na 

soutěž a stravné). 
 
Zařazeno do:  hodnocení „Barmana roku 2023“   
   pohárů značek Monin a do výběru pro Zvláštní cenu Mattoni 
       
  
Kategorie nápoje:  Fancy Cocktail  
   https://www.cbanet.cz/cba_pravidla 
 

• Obsah nápoje 9 – 44 cl 
• Typ skla: bez omezení 
• Receptura musí obsahovat minimálně 2 a maximálně 4 alkoholické složky 
• Receptura musí obsahovat minimálně 1 modifikátor, modifikátor rozumíme: bitters,  
   likéry, vermuty, apod. 
• Celkový součet alkoholických složek nesmí přesáhnout 4 cl v jedné porci 
• Maximální počet jednotlivých surovin je 7 včetně střiků a kapek nebo barových lžic 

 
Suroviny:  

1. soutěžící je povinen použít min. 2cl JOHNNIE WALKER BLACK LABEL 12  
2. v případě užití sirupů jsou přípustné pouze produkty společnosti MONIN  
3. v případě užití minerálních, nebo balených vod jsou přípustné pouze výrobky 

společnosti Karlovarské minerální vody, a.s. 
4. v případě užití průmyslově vyráběných nealkoholických nápojů jsou přípustné pouze 

výrobky Mattoni 1873 
 

  
 
Počet porcí:  3 
 
Časový limit:  5 minut 
 
Led:   Led dodá pořadatel v provedení: kostka 
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Receptura: Receptury se stávají majetkem CBA a pořadatele soutěže, bez nároku na honorář 
v případě jejich zveřejnění. 

 
Hlavní komisař CBA: Martin Vogeltanz, generální komisař CBA tel.: 775 258 498, vogeltanz@cbanet.cz 
 
Pravidla: Soutěžící se řídí platnými pravidly JCC umístěnými na www.cbanet.cz a doplňujícími 

informacemi uvedenými v těchto propozicích. 
 
Hodnocení soutěže: Dle platných pravidel JCC umístěných na www.cbanet.cz. Rozhodnutí porot jsou 

konečná. Případný protest je možné podat hlavního komisaře, výhradně však v 
místě a dni konaní soutěže. 

 
 
Harmonogram: 07:30 – 08:30  Registrace soutěžících a losování 
 09:00 – 09:20  Rozprava s komisaři 
 09:30   Slavnostní zahájení soutěže  
 17:00  Vyhlášení výsledků  
 
 
 
 
 
 
 
 
Portfolia jednotlivých partnerů soutěže, které budou soutěžícím k dispozici: 
 
STOCK Plzeň Božkov: 
JOHNNIE WALKER BLACK LABEL 12
 
Monin: 
Kompletní portfolio produktů Monin naleznete zde. Všechny produkty uvedené v přihlášce a odeslané v 
řádném termínu budou k dispozici v dostatečném množství.  
 
Karlovarské minerální vody, a.s. 
Mattoni GRAND perlivá 0.33l sklo 
Mattoni GRAND jemně perlivá 0.33l sklo 
Mattoni GRAND neperlivá 0.33l sklo 
 
Schweppes: 
SCHWEPPES Indian tonic  
SCHWEPPES Bitter Lemon  
SCHWEPPES Ginger Beer 
SCHWEPPES The original Pink Tonic 
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