Váţení přátelé,
ředitel Střední školy potravinářské a sluţeb Brno, pan MVDr. Ladislav Černý vyhlašuje

8. ROČNÍK
SOUTĚŢE JUNIORŮ A ELITE VE ZNALOSTECH O PIVU,
V ČEPOVÁNÍ A SERVISU PIVA A V MÍCHÁNÍ NÁPOJŮ S PIVEM

RADEGAST BIRELL CUP 2009

Uskuteční se tradičně v netradičním prostředí školního hřiště a přilehlých prostorách
dne 12. května 2009 v 10:00 hodin
Záštitu nad soutěţí převzal Plzeňský Prazdroj, a.s. Plzeň
Garantem soutěţe je Asociace číšníků ČR, pobočka JIŢNÍ MORAVA A VYSOČINA
www.asciscr.cz

„PIVO - SOUČÁST NÁPOJOVÉ GASTRONOMIE“
SOUTĚŢ JUNIORŮ A ELITE VE ZNALOSTECH O PIVU
2009
JUNIOR  soutěţ jednotlivců z řad ţáků hotelových škol a gastronomických učebních oborů
ELITE  soutěţ jednotlivců gastronomických oborů (UOV), zařízení, pivnic, hostinců
Ředitel soutěţe: MVDr. Ladislav Černý, ředitel Střední školy potravinářské a sluţeb
Tajemník soutěţe: Bc. Radek Bušina, odborný učitel, manaţer HŠ, AČ ČR
Tel. + 420 606 789 272, 548 424 163
Garant soutěţe: Ing.Václav Berka, starší obchodní sládek, Plzeňský Prazdroj, a.s.
Termín konání: úterý 12. května 2009
Místo konání: SŠ Brno, Charbulova 106, v prostorách školní zahrady a hřiště
(v případě nepříznivého počasí v prostorách školní jídelny)
Startovné: 200,- Kč

Časový harmonogram:
9:00 Zápis a registrace
10:00 Slavnostní zahájení soutěţe
10:15 Soutěţ v čepování piva
10:30 Soutěţ míchaných nápojů s pivem
12:00 Přestávka na oběd
13:00 Soutěţ v běhu s pivem
15:45 Vyhlášení výsledků a předání cen

Soutěţní disciplíny:
1. Načepování a servis piva
2. Míchaný nápoj s pivem
3. Soutěž v běhu s pivem
(volba počtu soutěţních disciplín je ponechána na soutěţícím, není dána ani stanovena)

Kritéria hodnocení jednotlivých disciplín :
1. Načepování a servis piva
 načepování 1 sklenice 0,33 lt a 1 půllitru „hladinky“ v limitu 3 minut
 dodrţení míry
 vizuální vzhled
 (první dojem, způsob čepování, pevnost pěny, mnoţství, způsob servisu, celkový dojem, ….)
2. Míchaný nápoj s pivem
(volný styl, dle kaţdého jednotlivce, s ohledem na výstup – long drink na bázi piva)
 namíchání 2 porcí nápoje s pivem (long drink do sklenice 0,33 l)
 s pouţitím minimálně 2 cl vodky „PRAŢSKÁ VODKA“ , kterou zajistí pořadatel
 časový limit 4 minuty s použitím povinné ingredience
(piva Radegast Birell – láhev 0, 33 – zajistí pořadatel)
 kvalita (hodnotí porota)
 dodrţení zásad a pravidel CBA
 celkový dojem
 soutěţící pouţívá vlastní barmanské pomůcky

3. Překáţkový běh s pivem
 soutěţící načepuje pivo, které po překonání všech překáţek předá porotě
 po absolvování trati se měří hladin piva
 pokud soutěţící pivo převrhne a vylije, je diskvalifikován
 hodnotí se čas a technika (elegance) provedení úkolu

Cíl :





popularizovat tradiční kvalitní české nápoje
vytvořit tradici vysoké úrovně „české pivní kultury“
uplatňovat nápaditost, profesionalitu a moderní trendy v nápojové gastronomii

Oblečení:
Profesní, nebo Radegast Birell
Ceny:
Věcné ceny od sponzora Plzeňského Prazdroje, a.s.
Poháry a ceny ředitele SŠ potravinářská a sluţeb, Brno
Kaţdý soutěţící získá Certifikát jakosti garantovaný Asociací číšníků ČR
Přihlášky k soutěţi:
Závaznou účast na soutěţi potvrdí soutěţící zasláním vyplněného formuláře, který je součástí
tohoto oznámení. Termín pro zaslání závazné přihlášky + (receptura), je do 4. května 2009
na adresu:
Bc. Radek Bušina
Střední škola potravinářská a sluţeb
Charbulova 106,
Brno 618 00
E-mail: busina@soups.cz
Fax: + 420 548 216 331
Mobil: + 420 606 789 272
Propozice a přihlášku je moţno si stáhnout na www.asciscr.cz
Oběd zajištěn pro kaţdého soutěţícího ve školní jídelně SŠ
(doprovod a ostatní účastníci si mohou oběd zakoupit při zápisu soutěţících)
Časový posun je moţný vzhledem k náročnosti soutěţe.

Součástí soutěže bude doprovodný program.

Přejeme hodně úspěchů v přípravě a soutěţícím hodně štěstí.
Management soutěţe:
MVDr. Ladislav Černý – ředitel SŠ potravinářská a sluţeb Brno
Ing. Pavel Zítek obchodní sládek Plzeňský Prazdroj, a.s.
Bc. Blanka Musilová – předsedkyně AČ ČR – pobočka JM a Vysočina
Bc. Radek Bušina – tajemník soutěţe, předseda AČ ČR

RADEGAST BIRELL CUP BRNO 2009
12. 05. 2009, SŠ Charbulova 106, Brno

Přihláška do soutěţe :

JUNIOR

(ŢÁK SOŠ, SOU, HŠ apod.)
Přihláška do soutěţe :

*

ELITE

(starší 21 let, UOV, gastronomických zařízení, pivnic, restaurací) *
Jméno a příjmení soutěţícího: …………………………………………………………………………………………
(Tiskacím písmem-čitelnost)
Datum narození : ………………………………………………………………………………………………………
– disciplína: (označte přihlášenou soutěžní disciplínu)


barman,



načepování a servis piva,



překážkový běh s pivem

Reprezentující školu, podnik : ................…………………………………………....................................................…..
Na soutěţ mě připravil/a/: ....…….................................................................................................................……………
Koníčky a záliby: ..........…….........................................................................................................................…………

........................................................................................................................................................................……………
Absolvované soutěţe a úspěchy: .................................................................................................................…………
.......................................................................................................................................... ..............................……………

Termín odevzdání: 4. května 2009
Na adresu: Bc. Radek Bušina, Střední škola potravinářská a služeb, Charbulova 106, 618 00 Brno
e-mail:busina@soups.cz

*Nehodící se škrtněte

………………………………………………………….
Razítko a podpis zástupce vysílající školy – podniku

RECEPTURA

……………………………………………
emailová adresa školy, zástupce

Jméno a příjmení: ...........................................................................................……………………...
Název nápoje: ..................................................................................................…………………….
Reprezentující školu, podnik. ……………………………………………………………………..
INGREDIENCE

MNOŢSTVÍ (cl)

Dekorace nápoje: …………………………………………………………………………………...
Způsob přípravy:
 …………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………..

Charakteristika nápoje: ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Datum:
Termín odevzdání: 4. května 2009
Na adresu: Bc .Radek Bušina, Střední škola potravinářská a služeb, Charbulova 106, 618 00 Brno
e-mail:busina@soups.cz

Razítko a podpis zástupce vysílající školy – podniku

