PROPOZICE - Junior Mistr kávy®
Název soutěže:

BRNĚNSKÝ VÁNOČNÍ POHÁR 2018

Pořadatel soutěže:

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace

Odborný garant:

Česká barmanská asociace

Ředitel soutěže:

RNDr. Jana Marková

Garant soutěže:

Tomáš Zahradil, zahradil@cbanet.cz, tel.: 602 555 785

Datum:

3. 12. 2018

Místo konání:

BEST WESTERN PREMIER Hotel International Brno, a. s., Husova 16, Brno

Registrace přihlášek:

do 23.11.2018 on-line na www.cbanet.cz
on-line registrace je podmínkou účasti na soutěži!
Přihlášením do soutěže soutěžící souhlasí s kodexem GDPR
https://www.cbanet.cz/cba_gdpr

Startovné:

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

Účastnický poplatek:

800,- Kč hradí soutěžící pořadateli při registraci
300,- Kč hradí doprovod pořadateli při registraci

Kategorie nápojů:

espresso, cappuccino, espresso con panna

Partner káva část “A“

Losem z partnerských káv uvedené v příloze 1.

Partner káva část „B“

OXALIS – OxaPresso (www.oxalis.cz/oxapresso-kava)

Povinný nápoj




Espresso con panna
Povinnost použít ISI láhev
Typ servisu – kavárenský servis

Čas soutěže „B“

viz pravidla MK www.mistrkavy.cz

Šálky na espresso:
Šálky na cappuccino:

dAndcap 55 ml,
dAndcap 180 ml

Šálky/sklo volný nápoj: espresso šálek může být vlastní nebo espresso skleněný šálek nebo soutěžní
Led:

není v této soutěži

Receptura:

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

Hlavní komisař CBA:

Tomáš Zahradil, člen prezidia, tel.: 602 555 785, zahradil@cbanet.cz

Pravidla:

soutěžící se řídí platnými pravidly JMK 2018 umístěnými na https://www.cbanet.cz/ a
doplňujícími informacemi uvedenými v těchto propozicích.

Hodnocení soutěže:

dle platných pravidel Mistr Kávy 2018 umístěné na www.cbanet.cz. Rozhodnutí porot
jsou konečná. Případný protest je možné podat u hlavního komisaře soutěže, výhradně
však v místě a dni konání soutěže.
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1. – 3. místo pohár CBA, hodnotné věcné ceny
drobné ceny pro všechny účastníky soutěže

Ceny:

Časový harmonogram: 8:15 - 9:30
9:45
10:00
15:30
16:00
17:00
Doplňující údaje:

Technické
zabezpečení:

registrace
zahájení soutěže
start soutěže, test
předpokládané ukončení soutěže
slavnostní zakončení soutěže a vyhlášení výsledků
závěrečné pohoštění formou rautu

Možnost parkování na hotelovém parkovišti popř. v přilehlém velkokapacitním
parkovacím domě v ulici Panenské. Cenu za parkování si účastníci hradí sami.
Seznam vybavení zajištěné organizátorem:
Technika části „A“
o profesionální espresso pákový kávovar
o profesionální mlýnek se zásobníkem
o váha 20 kg s opěrkou páky, pěchovadlo,
o cejchovaná 30 ml odměrka 6-10 ks
o odklepávač na kávu
o zrnková káva 250 gr
o koš na odpad
Technika části „B“
o profesionální espresso dvoupákový kávovar
o profesionální mlýnek se zásobníkem
o váha 20 kg s opěrkou páky, pěchovadlo
o odklepávač na kávu
o koš na odpad
o el. přípojka pro zařízení, které si soutěžící přinese (mixér apod.)
o šálky na espresso typ dAndcap 55 ml
o šálky na cappuccino typ dAndcap 180 ml
o zrnková káva, voda Mattoni pro porotu
o láhev ISI 0,5 litrů a dostatečný počet bombiček
Seznam vybavení zajištěné soutěžícím:
 skleničky na vodu ke kávě pro porotu
 mlékovky pro servis mléka k espressu
 baristickou váhu k soutěži seřízení mlýnku (min váživost na 1 desetinné místo)
 lžíce/lžičky – všechny druhy potřebné pro prezentaci
 nerez konvičky na šlehání mléka
 čisté utěrky/hadry doporučujeme minimálně 10ks (nebo jednorázové ubrousky)
 podnosy pro servírování nápojů porotě
 cukr, mléko, smetanu
 soutěžící si může přinést, klasický temper (průměr 58 mm nebo leveller
(hladítko) temper s pružinou není povolen.

Soutěžící si mimo těchto propozic nastuduje především pravidla Mistr kávy na www.mistrkavy.cz
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Portfolia jednotlivých partnerů soutěže, které bude soutěžícím k dispozici po online registraci:
Káva:
Cellini Caffé
Veronia cafe
Café Reserva
Piazza d´Oro- JDE
Café Majada
Oxalis
Voda:
Minerální voda Mattoni

Mléko:
Mléko,smetana - VLASTNÍ

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.

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

member of International Bartenders Association
Stránka 3 z 3

