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Pravidla Professional Cocktail Competition - PCC 2019
Česká barmanská asociace (CBA)
Tyto pravidla jsou platná na území ČR s účinností od 1.1.2019. Obsahují základní ustanovení
závazná pro všechny soutěže, které CBA organizuje nebo odborně garantuje. Pro každou
jednotlivou soutěž jsou vždy sestaveny propozice, jež jsou zveřejněny on-line na webu CBA. Tyto
propozice upřesňují soutěžní zadání, definují povinnosti a případná další pravidla. Propozice jsou
v případě odlišných informací těmto pravidlům pro danou soutěž nadřazeny.
Sumář pravidel
 Soutěžící má za povinnost připravit 4 porce koktejlu podle své receptury (3x porota + 1x
výstavka a foto)
 Časový limit na přípravu 4 porcí koktejlů včetně komunikace s porotou během soutěže je
12 minut. V případě překročení časového limitu bude následovat jednorázová bodová
penalizace
 Kategorie nápoje bude určena propozicemi, vybírat se bude s ohledem na sponzorské
suroviny hlavně z těchto možností:
o Pre Dinner Cocktail (dry nebo medium)
o After Dinner Cocktail
o Longdrink
o Fancy Cocktail
o Sparkling Cocktail
o Swizzle
o a další
 Komise v počtu 3 členů je přítomna před nebo za barovým pultem a hodnotí práci
soutěžícího jak po technické a komunikativní stránce, tak na závěr i po stránce jakostní a
kreativní. Součástí hodnocení jsou i vědomostí otázky, které mohou soutěžícím klást
komisaři. Komise je sestavena z nejzkušenějších osobností, z certifikovaných komisařů CBA
(IBA) a dalších uznávaných osobností české barové scény.
 Všechna rozhodnutí komise jsou konečná. Případný protest musí soutěžící podat v den a v
místě konání soutěže generálnímu komisaři CBA.
 Na každou soutěž budou vydány samostatné propozice s upřesňujícími detaily a dalšími
informacemi.
 Tato kategorie soutěže je otevřená členům CBA nebo IBA. Soutěžícím barmanem v této
kategorii může být:
o člen CBA nebo IBA od 18-ti let
o nečlen CBA od 18-ti let po úhradě startovného v den soutěže
 Pořadí soutěžících pro danou soutěž je dáno losem před zahájením soutěže nebo dohodou
všech soutěžících.
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Soutěžící vystoupí v klubové nebo pracovní uniformě. Nepřípustné jsou trička, krátké
rukávy u košile, pantofle, sportovní obuv, jeans, nevhodné módní doplňky apod.
Soutěžící je povinen dodržovat hygienické předpisy

Kategorie základních soutěžních míchaných koktejlů:
Pre Dinner Cocktail (dry nebo medium)
 Obsah nápoje 6 - 10 cl
 Typ skla: V-shape
 Receptura musí obsahovat minimálně 2 a maximálně 4 alkoholické ingredience.
 Receptura musí obsahovat celkem minimálně 4cl alkoholických složek.
 Celkový součet alkoholických složek nesmí přesáhnout 7cl v jedné porci
 Maximální počet jednotlivých surovin je 6 včetně střiků a kapek nebo barových lžic.
 Maximální použití 2 cl sladké složky za sladkou složku se považují: likéry, vermuty (kromě
typu Dry), sladká fortifikovaná vína, sladké sekty, ovocné šťávy,….
 Použití sirupů není dovoleno
After Dinner Cocktail
 Obsah nápoje 6 - 10 cl
 Typ skla: V-shape
 Receptura musí obsahovat minimálně 2 a maximálně 4 alkoholické ingredience.
 Receptura musí obsahovat celkem minimálně 4cl alkoholických složek.
 Celkový součet alkoholických složek nesmí přesáhnout 7cl v jedné porci
 Maximální počet jednotlivých surovin je 6 včetně střiků a kapek nebo barových lžic.
 Použití likéru jako báze je povolena
Longdrink
 Obsah nápoje 15 – 35 cl
 Typ skla: Highball
 Receptura musí obsahovat minimálně 2 a maximálně 4 alkoholické ingredience.
 Receptura musí obsahovat celkem minimálně 4cl alkoholických složek.
 Celkový součet alkoholických složek nesmí přesáhnout 7cl v jedné porci
 Maximální počet jednotlivých surovin je 6 včetně střiků a kapek nebo barových lžic.
 Minimální obsah nealkoholické složky je 8 cl
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Fancy Cocktail
 Obsah nápoje 9 – 44 cl
 Typ skla: bez omezení
 Receptura musí obsahovat minimálně 2 a maximálně 4 alkoholické ingredience.
 Receptura musí obsahovat celkem minimálně 4cl alkoholických složek.
 Celkový součet alkoholických složek nesmí přesáhnout 7cl v jedné porci
 Maximální počet jednotlivých surovin je 6 včetně střiků a kapek nebo barových lžic.
Sparkling Cocktail
 Povolený obsah nápoje 12 – 24 cl
 Typ skla: Flétna, Vinná sklenice
 Receptura musí obsahovat nejméně 2 alkoholické ingredience.
 Maximální počet jednotlivých surovin je 6 včetně střiků a kapek nebo barových lžic.
 Minimální obsah sektu v nápoji je 7 cl

Suroviny + receptura
 Vlastnoručně vyrobené nebo infuzované suroviny jsou povoleny.
 Receptura musí být uvedena v cl (na celá čísla nebo půl čísla 0,5, 1,5, …); ve střicích, v
kapkách (což je nejmenší možná míra), kusech, gramech, popř. v barové lžíci (BL).
 Receptura musí být původní, nikde nezveřejněná a dosud v žádné soutěži nepřihlášená.
 Jakékoliv změny v receptuře v průběhu soutěže nejsou povoleny.
 Každý soutěžící může do soutěže přihlásit pouze tolik receptur, kolik povolují propozice
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
 Všechny přihlášené receptury jsou majetkem CBA a partnerů soutěže, bez nároku na
honorář v případě jejich zveřejnění, pokud pravidla soutěže nestanoví jinak.
 Soutěžící si může zvolit libovolný způsob přípravy koktejlu.
 Soutěžící používá pro přípravu koktejlu své vlastní barmanské vybavení.
 Soutěžní sklenice používá soutěžící vlastní bez omezení, pokud propozice soutěže nestanoví
jinak.
 Soutěžící si zajišťuje všechny suroviny, které nejsou uvedeny v propozicích soutěže (k
dispozici), sám na vlastní náklady.
 Led zajišťuje pořadatel, a to pouze kostkový. Soutěžící si může dovézt a použít led vlastní.
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Dekorace - ozdoba
 Ozdoba může být připravena v přípravně bez časového limitu nebo na baru v rámci
soutěže.
 Potravinová barviva jsou zakázána.
 Použití květin na ozdobu je povoleno.
 Složení ozdoby musí být uvedeno v receptuře v konkrétní podobě.
 Doprovodný „Snack“ ke koktejlu v jakékoliv podobě je povolen. Není však hodnocen
dalšími body navíc.
Hodnocení
 Bodový poměr hodnocení:
o Technika a komunikace 40%
o Jakost, chuť a kreativita 60%
 Každý komisař provádí své samostatné hodnocení, do celkového součtu bodů se počítají
hodnoty bodů všech členů poroty. Komisaři mohou konzultovat navzájem své hodnocení a
radit se během soutěže.
 Vítězem se stává soutěžící s nejvyšším dosaženým počtem bodů.
 V případě rovnosti celkových bodů rozhoduje:
o součet bodů za inovaci
o dále součet celkových bodů za jakost
o dále součet za techniku a komunikaci
o dále pak rozhoduje los.
 Hodnotící list – viz příloha.

Roman Uhlíř
I. viceprezident České barmanské asociace
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Hodnotící list
PROFESSIONAL COCKTAIL COMPETITION CBA

NÁZEV SOUTEŽE
01.01.2019
Jméno
soutěžícího:

Kategorie Kategorie

Technika, profesní zdatnost a jistota, barmanské
vystupování, profesionální přístup, celkový profesionální
dojem
Chyby např.: rozbité sklo, kapání, stříkání, padání ledu,
nedodržení receptury, neprofesní vystupování, porušení
hygienických předpisů a norem
Komunikace s hostem (komisařem), barmanské
vystupování, koordinace pracovní činnosti během
komunikace.

1 - 25
bodů

1 - 15
bodů

Inovace nápoje, kreativita.
1 - 20
bodů
Jakost nápoje – vzhled
1 - 10
bodů
Jakost nápoje – vůně
1 - 10
bodů
Jakost nápoje – chuť
1 - 20
bodů
Zbožíznalství a barové vědomosti – není v každé soutěži
povinné a může být ústní

1 - 20
bodů

Celkem získané body:

Překročení časového limitu 5 trestných bodů

minus

Celkový počet dosažených bodů
Podpis porotce:
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