PROPOZICE - Professional Cocktail Competition
Název soutěže:

APOTHEKA Real Bartenders Competition 2017

Pořadatel soutěže:

Česká barmanská asociace

Garant soutěže:

Petr Mitlehner, mobil +420 777 336 282, mitlehner@cbanet.cz

Datum:

26. - 27. 11. 2017

Místo konání:

APOTHEKA Bar, Latrán 46, Český Krumlov

Registrace přihlášek:

do 20. 11. 2017 on-line na www.cbanet.cz
on-line registrace je podmínkou účasti na soutěži!

Startovné:

300,-- platí při registraci pouze soutěžící, který není členem CBA.

Účastnický poplatek:

1250,-- /osoba (cena zahrnuje ubytování a stravu -večeře, snídaně oběd).
Platbu za ubytování a stavu je nutné uhradit PŘEDEM nejpozději do 20.11.2017
na číslo účtu 51 – 9095890237/0100. Bez uhrazení účastnického poplatku nemá
účastník nárok na zajištění ubytování a stravu. Žádné individuální dohody nejsou
možné. Cena je stejná pro soutěžící i doprovod.

Zařazeno do:

hodnocení „Barmana roku 2017“
pohárů značek Stock, Monin, Coca-Cola a výběru Zvláštní ceny Mattoni

Kategorie nápoje:

Fancy cocktail






Soutěžící je povinen vymyslet drink na místě po vylosování báze (Gordon´s gin,
Pampero Anniversario, Johnnie Walker, Smirnoff black label) – losování proběhne
dne 26. 11.2017 v prostorách baru.
Další suroviny je soutěžící povinen použít pouze z portfolia Apotheka baru, včetně
sklenic, ledu, ovoce, bylinek ovocných šťáv, alkoholu. Po vylosování je možné si
v prostorách baru vybrat suroviny pro přípravu cocktailu. Vše dodá pořádající bar.
Soutěžící si doveze pouze své pracovní pomůcky a oblečení
Cocktail musí obsahovat minimálně 2 cl vylosované báze
Výrobní cena cocktailu nesmí přesáhnout 100,- Kč

Počet porcí:

4

Časový limit:

15 minut včetně prezentace barmana a jeho koktejlu v anglickém jazyce

Suroviny:

pouze z portfolia APOTHEKA baru

Led:

led dodá pořadatel v provedení: kostka, tříšť

Receptura:

receptury se stávají majetkem CBA a pořadatele soutěže, bez nároku na honorář
v případě jejich zveřejnění.

Hlavní komisař CBA:

Petr Mitlehner, mobil +420 777 336 282, mitlehner@cbanet.cz

Hodnocení soutěže:

dle platných pravidel PCC 2017, rozhodnutí porot jsou konečná. Případný protest je
možné podat u ředitele soutěže, výhradně však v místě a dni konaní soutěže.

Ceny:

1. – 3. místo pohár CBA, hodnotné věcné ceny
drobné ceny pro všechny účastníky soutěže

Česká barmanská asociace
Šimáčkova 704/135, 628 00 Brno
www.cbanet.cz

member of International Bartenders Association

Časový harmonogram:




Neděle 26. listopadu
o
o

14:00 – 17:30 příjezd účastníků a ubytování
17:45
zahájení společného programu

Pondělí 27. listopadu
o
o
o

10:00
začátek soutěže, příprava prvních soutěžících
10:30
zahájení soutěže
16:00 – 17:00 slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení

Česká barmanská asociace
Šimáčkova 704/135, 628 00 Brno
www.cbanet.cz

member of International Bartenders Association

