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Pravidla Czech Flair Competition – CFC 2019
Česká barmanská asociace (CBA)
Soutěž
1. Pravidla pro konání CFC vycházejí z platných pravidel WCC pro FLAIR se zaměřením na konání
národní soutěže ve flair. Tato pravidla jsou závazná pro všechny soutěže, které CBA organizuje nebo
odborně garantuje.
2. Česká koktejlová soutěž je otevřená členům CBA, IBA, členům JSC CBA a nečlenům pro kategorie
JUNIOR a PROFI takto:
a. Soutěžícím v kategorii JUNIOR je:
 člen JSC CBA do 18-ti let, nebo pro člen CBA od 18-ti let, který současně navštěvuje denní
studium střední školy s gastronomickým zaměřením, nejvýše však do ukončených 21-ti let
věku. Člen CBA, který současně navštěvuje denní studium střední školy s gastronomickým
zaměřením, může soutěžit jak v kategorii PROFI, tak v JUNIOR, ale musí se před první
soutěží v kalendářním roce rozhodnout, v jaké kategorii bude bojovat o body v poháru
"Barmana roku CBA". Tuto informaci sdělí e-mailem Generálnímu komisaři CBA.
 nečlen JSC CBA, výhradně do 18-ti let po úhradě startovného, které je uhrazeno v den
soutěže před zahájením soutěže určenému zástupci CBA.
b. Soutěžícím v kategorii PROFI je:
 člen CBA, nebo IBA od 18-ti let.
 nečlen CBA od 18-ti let po úhradě startovného, které je uhrazeno v den soutěže před
zahájením soutěže určenému zástupci CBA.
Pro kategorii JUNIOR i PROFI dále platí, že všichni členové JSC CBA, CBA a IBA jsou osvobozeni od
platby startovného.
Odlišné vymezení soutěžících, případně omezení počtu účastníků je možné, ale pouze pokud je
specifikace jako součást propozic konkrétní soutěže.
3. CFC je po odborné stránce připravena garantem CBA dle pravidel CFC. Komise koktejlové soutěže
má právo odmítnout nebo vyřadit ze soutěže všechny soutěžící, receptury nebo názvy cocktailů,
které jsou nepřípustné nebo v rozporu s pravidly.
4. Komise CFC je sestavena z certifikovaných komisařů CBA (IBA), případně osobami delegovanými
prezidiem CBA.
5. Generální komisař CBA a garant soutěže nejprve před zahájením soutěže kontrolují všechny
přihlášené receptury. Soutěžící mohou být kontaktováni, aby opravili přihlášené receptury.
Soutěžící ale nese sám plnou odpovědnost za přihlášenou recepturu do soutěže.
6. Každý soutěžící může dle pravidel do soutěže přihlásit pouze tolik receptur, kolik povolují pravidla
dané soutěže. Pro každou recepturu musí být řádně vyplněn vstupní (registrační) formulář na
stránkách www.cbanet.cz v plném rozsahu včetně aktualizace osobních údajů soutěžícího.
7. Soutěžní receptura musí být nová, nikde nezveřejněná, vlastní s originálním názvem. Případná
korektura receptury po uzávěrce přihlášek není možná.
8. Všechny receptury jsou majetkem CBA a partnerů soutěže, pokud pravidla soutěže nestanoví jinak.
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9. Soutěžící mohou vytvořit jakýkoliv míchaný nápoj v těchto kategoriích a s těmito limity:
a) Pre Dinner Cocktail (dry nebo medium)
 max. 2 cl sladké složky
 za sladkou složku se považuje: likéry, vermuty (kromě Dry), sladká fortifikovaná vína, sladké
sekty a ovocné šťávy,
 použití sirupů v této kategorii není dovoleno
 povolený obsah nápoje 6 - 10 cl
b) After Dinner Cocktail
 jako bázi je v této kategorii možno použít likér
 povolený obsah nápoje 6- 10 cl
c) Longdrink
 povolený obsah nápoje 15 – 35 cl
 musí obsahovat min. 8 cl nealkoholické složky
d) Fancy Cocktail
 povolený obsah nápoje 9 – 44 cl
e) Sparkling Cocktail (koktejl se sektem)
 povolený obsah nápoje 12 – 24 cl
 min. obsah sektu 7 cl
Pravidla
Cílem soutěžících bude připravit v časovém limitu minimálně 3 a maximálně 5 minut jednu porci
povinného drinku (working flair) a jednu porci soutěžního drinku (exhibition flair).
1.

Receptura povinného nápoje (working flair) bude vždy upřesněna v propozicích na konkrétní
soutěž.

2.

Receptura soutěžního nápoje (exhibition flair) musí splňovat tyto podmínky:
a) Každá receptura musí obsahovat minimálně 1,5 cl sponzorské suroviny (pokud není v propozicích
soutěže uvedeno jinak). Celkově musí receptura obsahovat nejméně 2, ale ne více jak 4
alkoholické suroviny z toho 1 alkoholickou surovinu jako bázi. (viz. pravidla JCC)
b) Maximálně může být použito 7 surovin včetně střiků, kapek. V případě, že se ovoce, koření či
bylinka mixuje nebo drtí, stává se surovinou.
c) Celkový obsah alkoholu (alkoholických složek) v soutěžích kategorie „Profesionál“ nesmí
přesáhnout 7 cl alkoholu v jedné porci nápoje
d) Celkový obsah alkoholu (alkoholických složek) v soutěžích kategorie „Junior“ nesmí přesáhnout 4
cl alkoholu v jedné porci nápoje. Výjimku tvoří kategorie Pre Dinner Cocktail, kde je povolený
obsah alkoholu 5 cl.
e) Smí být užity pouze suroviny běžně dostupné na trhu.
f) Každý džus musí být na pódiu presentován samostatně. Nesmí být smíchány v další nádobě.
g) Nesmí být použity vlastnoručně připravené suroviny, teplé ingredience, zmrzlina, potravinářská
barviva.
h) Může být použít jakýkoliv způsob přípravy – šejkr, mixér, míchací sklenice, přímo do skla.
i) Sklenice musí být použity dle zvolené kategorie nápoje.
j) Všechny drinky musí být připravovány na expediční desce baru.
k) Jakékoliv změny v receptuře v průběhu soutěže nejsou povoleny. Sporné suroviny musí být
konzultovány s hlavním komisařem před zahájením soutěže. Rozhodnutí hlavního komisaře je
konečné.
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Ozdoba
1. Ozdoba musí být připravena na základě pravidel JCC.
2. Ozdoba musí být připravena v přípravně nebo na pódiu. Nesmí být vytvořena dopředu a přinesena
do přípravny.
3. Dekorace nesmí být umístěny na soutěžním skle před zahájením vystoupení.
4. Umělé ozdoby nejsou povoleny.
5. Není dovoleno používat otevřený oheň
6. Led nesmí být dán do sklenic před začátkem soutěže.
Přípravna
Čas v přípravně je 15 minut. Soutěžící si v přípravně podle receptury odměří suroviny a nalije do lahví.
Komisař CBA případně kontroluje odměřené množství přeměřením v přípravně nebo na open baru. Čas
pro odměření surovin pro soutěž se započítává do celkového času pro přípravu v přípravně.
Příprava baru
Čas na přípravu baru před vystoupení je 5 minut, plánek barové stanice naleznete níže. Soutěžící bude
penalizován ztrátou 14-ti bodů za každých 10 vteřin navíc při přípravě pracoviště.
Úklid baru
Čas na úklid baru po ukončení vystoupení je 4 min.
Čas
Odpočítávání času začíná od okamžiku, kdy moderátor řekne slovo „GO“. Časový limit je minimálně 3 a
maximálně 5 minut, při nedodržení těchto limitů se budou započítávat trestné body. Po přesažení 6
minuty bude soutěžící diskvalifikován.
Hudba na vystoupení
Hudbu na vystoupení si každý soutěžící dodá vlastní, na CD ve formátu AUDIO. Na CD musí být jméno
soutěžícího a číslo skladby. DJ musí dostat CD soutěžících ještě před zahájením soutěže po vylosování
startovních čísel. Hudba nesmí obsahovat explicitní texty.
Lahve a pomůcky na flair
1. Vždy musí být použita nejméně jedna originální lahev se správnou etiketou od každého produktu
obsaženého v receptuře, jak na working flair tak na exhibition flair. Čím více originálních lahví, tím
více bodů za propagaci sponzora.
2. Na lahvi může být pouze originální etiketa. Popřípadě může být lahev zbavena etiket a může být
opatřena jedním pruhem lepicí pásky dole a jedním pruhem nahoře pro zviditelnění lahve, jiné
samolepky či etikety jsou nepřípustné.
3. Lahve musí být čisté, lahve se starou nebo špinavou etiketou nesmí být použity.
4. Na ovocné šťávy je dovoleno použít plastové lahve Store´n´pour, skleněné džbány, čisté lahve bez
etiket nebo originální balení.
5. Je přípustné přelepení nalévátka páskou max. 2cm pod okraj lahve.
6. Použití tréninkových lahví na soutěžním vystoupení je zakázáno.
7. Lahve, které budou použity na pódiu, musí mít obsah 50cl – 100cl
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8. Lahve na working flair musí být minimálně z poloviny plné, lahve na exhibition flair musí obsahovat
min 3cl produktu, který je součástí receptury. Dopředu odměřené suroviny mimo flair lahve nejsou
přípustné.
9. Vyvarujte se házení s barevnými tekutinami, pokud nemáte triky jisté.
10. Použití prázdných lahví na vystoupení je zakázáno a penalizováno.
11. Lahve musí být opatřeny gumovým či kovovým nalévátkem. Nalévátko nesmí být zaplněno gumou,
ani nesmí být opatřeno zpomalovačem, který zabraňuje rozlití během házení.
12. Jakmile bude obsah lahve vylitý, láhev dále nemůže být použita. Všechna nalití musí být provedena
po skončení všech triků. Není povoleno vylít tekutinu z lahví před házením.
13. Sycené nápoje není přípustné použít k házení.
14. Soutěžící si přinesou své vlastní lahve a barmanské pomůcky na vystoupení. Na místě bude k
dispozici pouze barová podložka pod šejkry, barová podložka na přípravu nápojů, barový organizér,
rohože na podlahu. Pro nabírání ledu je dovolena pouze lopatka na led nebo tin.
15. Organizátor zajistí suroviny a sklo na povinný nápoj (working flair)
16. Suroviny a sklo na vámi zvolený drink si každý zajistí sám, pokud není v propozicích uvedeno jinak.
Soutěžní vystoupení
1. Obscénní vystoupení, názvy koktejlů a gesta jsou nepřípustná.
2. Soutěžící může vystoupit v kostýmu, který obohatí jeho vystoupení a zvýší zábavnou hodnotu.
3. Žádné artistické rekvizity mimo barmanské náčiní (tyče nebo jiné) nesmí být použity.
4. Soutěžící si může zajistit jednoho pomocníka pro případné podání spadlého náčiní.
5. Soutěžní vystoupení musí být zakončeno řádnou prezentací nápoje.
6. Po řádném ukončení soutěžního vystoupení nesmí soutěžící svůj nápoj jakkoliv upravovat, např.
dokončení ozdoby či vložení brčka.
7. Soutěžící musí být upraven, mít čisté oblečení (nesmí mít např. roztrhané rifle nebo tričko, pokud
to není součástí kostýmu)
8. V případě, že soutěžící bude přistižen, že vědomě porušil pravidla, bude okamžitě penalizován 300
body.
Hodnocení
1. Soutěžící bude hodnocen jak z hlediska techniky flairu, tak z hlediska přípravy koktejlu a jakosti
drinku.
2. Technickou část hodnotí minimálně 3 školení komisaři CBA, 2 komisaři evidují trestné body.
Komisaři se budou pohybovat po pódiu a budou kontrolovat všechna hlediska provedení.
3. Jakost koktejlu hodnotí 2 komisaři na trestné body a 1 technický komisař přímo na podiu.
Hodnocení jakosti nápoje vychází z pravidel JCC.
4. Všechna rozhodnutí komisí během soutěže jsou konečná. Případný protest musí soutěžící podat
v den a v místě konání soutěže hlavnímu komisaři CBA.
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Před soutěží
1. Před každou soutěží proběhne rozprava, která se bude konat min. 1 hodinu před začátkem soutěže
– každý soutěžící se musí rozpravy zúčastnit.
2. Trénink před samotným vystoupením bude probíhat pouze v tréninkové místnosti a to pouze
s tréninkovými láhvemi.
3. Pořadatel musí zajistit v dostatečném množství suroviny, které jsou uvedeny v propozicích.
Množství surovin musí odpovídat recepturám přihlášeným do soutěže s přiměřenou rezervou. Za
případné nedostatky odpovídá v plném rozsahu organizátor (pořadatel soutěže). Kontrola surovin
musí proběhnout nejpozději den před zahájením soutěže. V případě, že některé suroviny chybí, ať
už z důvodu pozdní dodávky nebo jiných, musí je pořadatel zajistit na vlastní náklady.
4. Pořadatel je povinen zajistit v dostatečném množství hodnotící tabulky pro komisi jakostní,
technickou a komisi pro zapisování trestných bodů
5. Pořadatel zajistí dostatečné množství ledu v druzích, které jsou uvedeny v propozicích (orientační
množství je cca 2kg/soutěžící + 30% rezerva).
Technické zabezpečení
1. Pořadatel zajistí potřebné odpovídající prostory pro samotnou soutěž.
2. Pořadatel musí zajistit 1 - 2 open bary pro FLAIR (dle velikosti soutěže), které budou postaveny na
pódiu. Za soutěžními open bary je nutné umístit odkládací stůl pro soutěžící, dostatečné množství
oskertovaných stolů pro umístění portfolia potřebného k soutěži. Za barem musí být min. 4 ks
protinárazových rohoží na podlahu.
3. Pořadatel zajistí místnosti pro komise:
 Pro sčítací komisi – stůl, židle a zásuvka 220V (není nutné její oddělení od soutěže).
 Odpočinkovou místnost pro komisaře.
Tyto místnosti musí být vybaveny nealkoholickými nápoji a kávou. Dále musí být zajištěno
občerstvení pro komisaře a v případě potřeby zde musí být možnost servisu obědů pro komisaře.
4. Pořadatel zajistí místnosti pro soutěžící:
 Šatna a sklad pro soutěžící (adekvátní počtu přihlášených)
 Přípravna s holými stoly bez židlí, odpadkovými koši a tekoucí vodou.
 Tréninková místnost – na podlaze budou umístěny minimálně 4 protinárazové rohože.
5. Pořadatel zajistí kvalitní ozvučení soutěže a její moderaci. Součástí hudební aparatury by měly být
odposlechy na podiu a CD přehrávač.
Pořadatel flairové soutěže by měl vždy kontaktovat Davida Neumanna (vedoucího Czech Flair Teamu) na
info@davidneumann.cz nebo tel: +420 604 847 808, pro info a konzultaci při organizaci soutěže.
V případě zájmu o organizaci soutěže musí případný zájemce podat žádost prezidentu CBA s jasnou
písemnou představou včetně návrhu termínu. Tato žádost je poté předložena prezídiu CBA ke schválení.
Pravidla CFC jsou schválena prezidiem CBA a jsou závazná s platností od 1. 1. 2019.
Roman Uhlíř
I. viceprezident České barmanské asociace
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