PROPOZICE - Junior Cocktail Competition
Název soutěže:

XX. ročník AHOL CUP 2018

Pořadatel soutěže:

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

Odborný garant:

Česká barmanská asociace

Garant soutěže:

Bc. Šárka Seibertová, tel.: +420 777 162 098, sarah.jan@seznam.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,-- 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.

Zařazeno do:

hodnocení „Barmana roku 2018“
pohárů značek Bohemia Sekt, Monin a Coca-Cola

Kategorie nápoje:

Sparkling Cocktail (koktejl se sektem)
 Povolený obsah nápoje 12–24 cl
 Typ skla: Flétna, Miska (nebarevné sklo na nožce)
 Receptura musí obsahovat minimálně 2 a maximálně 4 alkoholické složky
 Receptura musí obsahovat minimálně 1 modifikátor
 Modifikátor rozumíme: bitters, likéry, vermuty, apod.
 Celkový součet alkoholických složek nesmí přesáhnout 4cl v jedné porci
 Maximální počet jednotlivých surovin je 6 včetně střiků a kapek nebo barových lžic
 Minimální obsah sektu v nápoji je 7 cl

Suroviny:
1. soutěžící je povinen použít min. 7 cl Bohemia Sekt nealkoholický nebo Bohemia Sekt
nealkoholický rosé
2. v případě užití sirupů jsou přípustné pouze produkty společnosti MONIN (viz. příloha 1)
3. v případě užití průmyslově vyráběných nealkoholických nápojů jsou přípustné pouze
výrobky značky Coca-Cola (viz. příloha 1)
Počet porcí:

3

Časový limit:

5 minut

Led:

Led dodá pořadatel v provedení: kostka nebo kuželka.

Receptura:

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

Hlavní komisař CBA:

Martin Vogeltanz, generální komisař CBA tel.: 775 258 498, vogeltanz@cbanet.cz

Pravidla:

Soutěžící se řídí platnými pravidly JCC 2018 umístěnými na www.cbanet.cz a doplňujícími
informacemi uvedenými v těchto propozicích.
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Hodnocení soutěže:

Dle platných pravidel JCC 2018 umístěných na www.cbanet.cz. Rozhodnutí porot jsou
konečná. Případný protest je možné podat hlavního komisaře, výhradně však v místě a dni
konaní soutěže.

Ceny:

1. – 3. místo pohár CBA, 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

Informace k soutěži:

Bc. Šárka Seibertová - tel.: 777 162 098
Mgr. Miriam Lacinová - tel: 597 578 858, 597 578 857, 773 977 036
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Registrace soutěžících a losování, zasedání hodnotící komise
Slavnostní zahájení soutěže
Rozprava s komisaři
Start prvních soutěžících
Vyhlášení výsledků
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Příloha č. 1 - Portfolia jednotlivých partnerů soutěže, které budou soutěžícím k dispozici:
Bohemia Sekt:
Bohemia sekt nealkoholický
Bohemia Sekt nealkoholický rosé
Coca-Cola:
Cappy pomeranč 100% obsah 0,2 l sklo
Cappy ananas 100% obsah 0,2 l sklo
Cappy meruňkový nápoj obsah 0,2 l sklo

Cappy jahodový nektar obsah 0,2 l sklo
Cappy nektar z černého rybízu, obsah 0,2 l
Cappy grapefruitový nektar, obsah 0,2 l sklo

V případě použití jiného produktu z portfolia společnosti Coca-Cola, si soutěžící zajišťuje sám.
Seznam portfolia naleznete na http://www.cbanet.cz/souteze/portfolio/portfolio-cc.jpg

Monin:
Kompletní portfolio produktů Monin naleznete https://www.cbanet.cz/souteze/portfolio/monin_portfolio_2018.jpg.
Všechny druhy uvedené v přihlášce a odeslané v řádném termínu budou k dispozici v dostatečném množství.
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Příloha 2
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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