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Příloha D 

PROPOZICE – Junior Flair Competition 
 

 
Název soutěže:  CAPTAIN MORGAN SPICED GOLD FLAIR COMPETITION  
     
Pořadatel soutěže: Česká barmanská asociace 
 
Garant soutěže: Václav Abraham, tel.: 775 156 906, e-mail: abraham@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 „Barman roku Flair 2023“      
   Poháru Monin  
   do výběru pro Zvláštní cenu Mattoni 
 
Kategorie nápoje:  Fancy Cocktail 

Soutěž proběhne jednokolově, každý soutěžící připravuje dva druhy koktejlů v těchto 
kategoriích:  

 
 Working flair 

1. soutěžící připravuje 1 porci koktejlu Cuba Libre 
a. 4 cl Captain Morgan 
b. dolít Pepsi  
c. 1/8 Limeta  

2. receptura v této kategorii se neregistruje 
3. suroviny a sklenice v této kategorii budou soutěžícím k dispozici  

 
Exhibition flair 
1. soutěžící je povinen použít min. 2 cl produktu Captain Morgan 
2. v případě užití sirupů jsou přípustné pouze produkty Monin. 
3. v případě užití průmyslově vyráběných ochucených nealkoholických nápojů jsou 

přípustné pouze produkty společnosti Pepsi nebo Mattoni 1873 
4. v případě užití minerálních, nebo balených vod jsou přípustné pouze výrobky 

společnosti Karlovarské minerální vody, a.s. 
 
Počet porcí:  1+1 
 
Typ skla: vlastní 
 
Časový limit: 3-5 minut – soutěžící připravuje obě dvě kategorie koktejlů dohromady 
 
Led: led dodá pořadatel v provedení: kostka 
 
Receptura: receptury se stávají majetkem CBA a pořadatele soutěže, bez nároku na honorář v 

případě jejich zveřejnění. 
 
Suroviny: organizátor soutěže zajišťuje suroviny uvedené v příloze. 
 
 

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


Česká barmanská asociace   member of International Bartenders Association 

Šimáčkova 704/135, 628 00 Brno   

 www.cbanet.cz  Stránka 2 z 2 
 

 
 
 
Hodnocení soutěže: dle platných pravidel CFC rozhodnutí porot jsou konečná. Případný protest je možné 

vznést u 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 na místě: 
 
Portfolio STOCK PLZEŇ-BOŽKOV: 
Captain Morgan Original Spiced Gold 0,7l 35% 
 
Monin: 
Kompletní portfolio produktů Monin naleznete zde. Všechny produkty uvedené v přihlášce a odeslané v 
řádném termínu budou k dispozici v dostatečném množství.  
 
Mattoni 1873:
PEPSI  
PEPSI MAX 
MIRINDA Pomeranč 
7UP 
 
Schweppes: 
SCHWEPPES Indian tonic  
SCHWEPPES Bitter Lemon  
SCHWEPPES Ginger Beer 
SCHWEPPES The original Pink Tonic 
 
GRANINI džusy/nektar: 
100% Jablko 
100% Pomeranč 
55% Růžový grapefruit
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