PROPOZICE– Profi Flair Competition
Název soutěže:

HAVANA CLUB FLAIR CUP 2018
pořádaná při příležitosti výstavy Top Gastro & Hotel 2018

Pořadatel soutěže:

Česká barmanská asociace

Garant soutěže:

David Neumann, tel.: 604 847 808, e-mail: neumann@cbanet.cz

Datum:

18.2.2018

Místo konání:

Výstaviště Praha – Holešovice, Výstaviště 67, 17000 Praha 7 - Bubeneč

Registrace přihlášek:

do 5.2.2018 on-line na www.cbanet.cz
on-line registrace je podmínkou účasti na soutěži!

Startovné:

300,- Kč hradí při registraci pouze soutěžící, který není členem CBA.

Zařazeno do:

Hodnocení „Barmana roku 2018“
Poháru Red Bull, Monin, Coca-Cola a výběru Zvláštní ceny Mattoni.

Kategorie nápoje:

Fancy Cocktail
Soutěž proběhne jednokolově, každý soutěžící připravuje dva druhy koktejlů v těchto
kategoriích:
Working flair
1. soutěžící připravuje 1 porci koktejlu
2. soutěžící je povinen použít 4 cl Havana Club
3. soutěžící je povinen použít produkt „RED BULL“
4. soutěžící je povinen si zajistit sklo, ve kterém se koktejl servíruje
5. receptura v této kategorii se neregistruje
6. suroviny v této kategorii budou soutěžícím k dispozici
Exhibition flair
1. soutěžící je povinen použít min. 2 cl Havana Club
2. v případě užití sirupů jsou přípustné pouze produkty Monin příloha 1.
3. v případě užití průmyslově vyráběných ochucených nealkoholických nápojů jsou
přípustné pouze produkty společnosti Coca-Cola
Součástí pravidel a hodnocení soutěže budou 2-3 vědomostní otázky z oblasti
barmanství.

Počet porcí:

1+ 1

Typ skla:

vlastní

Časový limit:

3-5 minut – soutěžící připravuje obě dvě kategorie koktejlů dohromady

Led:

led dodá pořadatel v provedení: kostka, tříšť

Receptura:

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

Suroviny:

organizátor soutěže zajišťuje suroviny uvedené v příloze 1.

Hodnocení soutěže:

dle platných pravidel CFC 2018 rozhodnutí porot jsou konečná. Případný protest je
možné u Hlavního komisaře, výhradně však v místě a dni konaní soutěže.

Hlavní komisař CBA:

David Neumann
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Šimáčkova 704/135, 628 00 Brno
www.cbanet.cz
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Ceny:

1. – 3. místo obdrží poháry, hodnotné věcné ceny od společnosti Jan Becher-Pernod
Ricard

Časový harmonogram: 09:00
09:15 – 09:30
09:30
15:00
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registrace, losování startovního pořadí
rozprava v tréninkové místnosti
zahájení soutěže
slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení
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Příloha č. 1 - Portfolia jednotlivých partnerů soutěže, které budou soutěžícím k dispozici:
Portfolio Jan Becher-Pernod Ricard:
Havana Club Anejo Especial
Havana Club Anejo 3 Anos
Mattoni:
Mattoni Grand Perlivá
Coca-Cola:
Cappy pomeranč 100% 0,2 sklo
Cappy ananas 100% 0,2 sklo
Cappy meruňka 26% 0,2 sklo

Cappy grep 55% 0,2 sklo
Cappy jahoda35% 0,2 sklo
Cappy hruška 33% 0,2 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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