PROPOZICE - Junior Beer Competition
Název soutěže:

XX. ročník AHOL CUP 2018 – BIRELL CUP

Pořadatel soutěže:

AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, Dušní 1106/8, Ostrava-Vítkovice

Odborný garant:

Česká barmanská asociace

Garant soutěže:

Radek Poláček, +420 606 818 149, e-mail: polacek@cbanet.cz

Datum:

28. 2. 2018

Místo konání:

Multifunkční aula GONG, Ruská 2993, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Registrace přihlášek:

do 12. 2. 2018 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:

600,-- soutěžící, 300,-- doprovod
Účastnický poplatek se hradí předem na číslo účtu: 35-8769400237/0100, VS 705
Potvrzení o úhradě a plátci zasílejte do 23. 2. 2018 na e-mail: lenka.vavrikova@ahol.cz
Doklad o úhradě vám bude předán při registraci.

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:

Birell světlý
Tajemství výroby Birellu Světlého je ve speciálně vyšlechtěném kmeni pivovarských
kvasinek, které se při jeho výrobě používají. Díky nim se Birell připravuje v nezkráceném
výrobním procesu, stejném jako známe u klasického piva. Neprochází žádnými
chemickými ani fyzikálními úpravami, čehož výsledkem je dokonalá plná a příjemná
hořká chuť piva. www.birell.cz

Pracovní pomůcky:

vlastní příručník, psací potřeby, inventář k servisu

Sklo:

dodá pořadatel, sklenice Birell

Hlavní komisař CBA:

Mojmír Prokeš, +420 606 707 570, e-mail: prokes@cbanet.cz

Pravidla:

soutěžící se řídí platnými pravidly JBC 2018 umístěnými na
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, hodnotné věcné ceny
drobné ceny pro všechny účastníky soutěže

Časový harmonogram: 7:30 – 8:20
8:30
9:00 – 9:20
9:30
17:30

Registrace soutěžících a losování, zasedání hodnotící komise
Slavnostní zahájení soutěže
vědomostní písemný test
Start prvních soutěžících - čepování a servis piva
Vyhlášení výsledků

Doplňující údaje:

Bc. Šárka Seibertová - tel.: 777 162 098
Mgr. Miriam Lacinová - tel: 597 578 858, 597 578 857, 773 977 036

Informace k soutěži:

Mojmír Prokeš, +420 606 707 570, e-mail: prokes@cbanet.cz
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Příloha 1
Do naplnění kapacity je možné zajistit ubytování v ubytovně VP1, Ruská 2946, Ostrava – Vítkovice
Závazná přihláška k ubytování z 27. února na 28. února 2018.
Ubytování není hrazeno z účastnického poplatku.
Přihlášku zašlete k rukám pořadatele poštou nebo naskenovanou na e-mail: aholss@ahol.cz
do 15. 2. 2018.
Jméno soutěžícího:

1.
……………………………………………………………………………………………………………

2.
……………………………………………………………………………………………………………

Doprovod:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Počet ubytovaných celkem: ……………………………..

………………………………………
Razítko školy a podpis
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