PROPOZICE - Professional Cocktail Competition
Název soutěže:

SAINT JAMES RHUM COCKTAIL COMPETITION CZ/SK 2017

Pořadatel soutěže:

Česká barmanská asociace ve spolupráci se
společností RUDOLF JELÍNEK a.s.

Garant soutěže:

Achim Šipl, mobil +420 608 141 440, achim66@seznam.cz

Datum:

28.4.2017

Místo konání:

Spirit bar, Františkánská 498/7, Brno střed

Registrace přihlášek:

do 23.4.2017 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. Startovné také neplatí soutěžící, kteří jsou pozváni
přímo společností Rudolf Jelínek a.s.

Zařazeno do:

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

Mattoni
Kategorie nápoje:

Fancy Drink – „Street Art“
1. soutěžící je povinen použít min. 2 cl rhumu Saint James (viz. příloha 1). Soutěžící
nesmí použít žádný další rum.
2. rhum Saint James musí být hlavní složkou drinku, tedy bází drinku
3. ostatní suroviny jsou bez omezení
4. receptura musí obsahovat minimálně 2 a maximálně 4 alkoholické ingredience.
5. celkový obsah alkoholu (alkoholických složek) nesmí přesáhnout 7cl v jedné porci.
6. Maximální počet jednotlivých surovin je 6 včetně střiků a kapek nebo barových lžic.
7. koktejl musí být snadno vyrobitelný a reprodukovatelný.
8. Home made složky jsou povoleny, pokud jsou snadno vyrobitelné a znovu
reprodukovatelné. Přihláška musí obsahovat jejich kompletní recept.

Doplňující informace:

1. každý soutěžící bude komunikovat na soutěžním baru, tak jak je zvykem při práci
v baru.
2. každý soutěžící dostane minimálně jednu otázku týkající se připravovaných koktejlů
3. vítěz postupuje na světové finále do Paříže, kde bude komunikace probíhat v AJ. Na
této soutěži můžete hovořit v CZ/SK jazyce.

Počet porcí:

2

Časový limit:

5 minut

Suroviny:

Organizátor soutěže zajišťuje povinnou složku rhum Saint James, pokud bude uveden ve
včas zaslané přihlášce. Ostatní další suroviny si soutěžící zajišťuje sám.

Led:

led dodá pořadatel v provedení: kostka, tříšť

Sklo:

vlastní

Receptura:

receptury se stávají majetkem CBA a Rudolf Jelínek a.s. bez nároku na honorář v případě
jejich zveřejnění.

Hlavní komisař CBA:

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

1. bodový poměr hodnocení:
 technika a komunikace 40%
 jakost, chuť, kreativita, zadání 60%
2. každý komisař provádí své samostatné hodnocení, do celkového součtu bodů se
počítají hodnoty bodů všech členů poroty.
3. vítězem se stává soutěžící s nejvyšším dosaženým počtem bodů.
4. v případě rovnosti celkových bodů rozhoduje:
 součet celkových bodů za jakost
 dále součet za inovaci
 dále součet za techniku a komunikaci
 dále pak rozhoduje los
5. rozhodnutí porot jsou konečná. Případný protest je možné podat u hlavního komisaře,
výhradně však v místě a dni konání soutěže.

Ceny:

1. místo:
2. místo:
3. místo:

pohár, diplom + účast na světovém finále BARTENDRE SOCIETY #2 v
Paříži 12.6.
Vítěz reprezentuje Českou a Slovenskou republiku!!!!
pohár, diplom
pohár, diplom

Nejlepší neprofesionální barman
Nejlepší kreativita
Nejlepší „STREET ART“ cocktail
Zvláštní cena komise
Časový harmonogram: 10:00
11:00 - 12:30
12:30
12:30 - 12:45
13:00
17:00
18:00
19:00
Ubytování:

otevření prostor – Spirit baru
registrace účastníků
losování
rozprava se soutěžícími
slavnostní zahájení
předpokládané ukončení soutěže
slavnostní vyhlášení výsledků
after party Saint James

ubytování 28.-29.4.2017 je možné v Orea Hotel Voroněž**** Brno ve dvoulůžkových
pokojích se snídaní za speciální cenu 1800 Kč / pokoj. Požadavek zašlete na e-mail:
polackova@cbanet.cz nejpozději do 23.4.2017 ve zvláštním e-mailu. Poplatek za
ubytování musí být uhrazen do stejného data na číslo účtu 1935171379/0800. Bez
uhrazeného poplatku, nebude pokoj rezervován.

Příloha č. 1 - Portfolia jednotlivých partnerů soutěže, které budou soutěžícím k dispozici:
Rudolf Jelínek a.s.:
Portfolio rhumu Saint James, použitelné pro tuto soutěž!
Imperial Blanc
Rhum Paille
Royal Ambré
Cuveé 1765
Réserve Privée 7 y.o.
Réserve Privée 12 y.o.
Réserve Privée 15 y.o.
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