PROPOZICE - Junior Beer Competition
Název soutěže:

I. ročník KOCOUR CUP 2017

Pořadatel soutěže:

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a
cestovního ruchu, Varnsdorf, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem školy
Ing. Petrem Jakubcem

Odborný garant:

Česká barmanská asociace

Garant soutěže:

Ing. Milan Bočkai, +420 604 779 839, e-mail: bockai@cbanet.cz

Datum:

10. 5. 2017

Místo konání:

Pivovar Kocour Varnsdorf s.r.o., Rumburská 1920, 407 47 Varnsdorf

Registrace přihlášek:

do 25. 4. 2017 on-line na www.cbanet.cz
on-line registrace je podmínkou účasti na soutěži!

Startovné:

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

Účastnický poplatek:

200,- Kč vybírá pořadatel soutěže

Soutěžní úkoly:
1. Vědomostní test – 15 minut
2. Čepování piva – načepovat a servírovat 2 x 0,3 L piva v časovém limitu 5 minut
3. V případě rovnosti bodů budou soutěžící čepovat a servírovat 2x 0,5 L piva
Pivo na čepu:

Ležák světlý
Tradiční český ležák zlatavé barvy s vyváženě hořkou a lahodně plnou chutí,
chmelovou vůní a bohatou pěnou.

Pracovní pomůcky:

vlastní příručník, psací potřeby, inventář k servisu

Sklo:

dodá pořadatel, sklenice Tübinger – buclaté sklo

Hlavní komisař CBA:

Ing. Milan Bočkai, vedoucí sekce Czech Beer Specialist CBA tel.: +420 604 779 839,
bockai@cbanet.cz

Pravidla:

soutěžící se řídí platnými pravidly JBC 2017 umístěnými na www.cbanet.cz
a doplňujícími informacemi uvedenými v těchto propozicích.

Hodnocení soutěže:

Rozhodnutí porot jsou konečná. Případný protest je možné podat u garanta soutěže,
výhradně však v místě a dni konaní soutěže.

Ceny:

1. – 3. místo pohár, diplom, věcné ceny

Časový harmonogram: 09:00 – 09:30
09:35 – 09:55
10:00 – 10:20
10:35 – 10:50
11:00 – 16:30
17:00
Doplňující údaje:

registrace
losování pořadí
slavnostní zahájení soutěže
vědomostní písemný test
čepování a servis piva
slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

Informace o spojení na pořadatele VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu,
Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, paní Bc. Eva Dvořáková, tel.:+420 602 358 734,
http://www.skolavdf.cz/

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