PROPOZICE - Junior Cocktail Competition
Název soutěže:

XI. ročník ŽATECKÝ CUP 2019

Pořadatel soutěže:

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, ŽATEC, s. r. o. zastoupená
ředitelkou školy Mgr. et Mgr. Stanislavou Sajdlovou

Odborný garant:

Česká barmanská asociace

Garant soutěže:

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

Datum:

7.5.2019

Místo konání:

Žatec, venkovní prostory Restaurace U Orloje, náměstí Prokopa Velkého 1951,
438 01 Žatec - www.chchp.cz

Registrace přihlášek:

do 26.4.2019 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,- Kč platí při registraci pouze soutěžící, který není členem CBA nebo JSC.

Účastnický poplatek:

600,- Kč soutěžící, 200,- doprovod vybírá pořadatel soutěže

Zařazeno do:

hodnocení „Barmana roku 2019“
poháru značky Monin

Kategorie nápoje:

Fancy Cocktail
 časový limit pro přípravu nápoje je 6 minut
 množství surovin obsažených v nápoji je maximálně 7
 povolený obsah nápoje 9 – 44 cl

Suroviny:
1. soutěžící je povinen použít min. 6 cl a max. 10 cl Žateckého piva dle portfolia
společnosti Žatecký pivovar, spol. s. r. o. (viz. příloha 1)
2. užití Žateckého piva se nezapočítává do obsahu alkoholu v soutěžním nápoji
3. celkový obsah alkoholických složek nesmí přesáhnout 4 cl v jedné porci nápoje.
4. v případě užití sirupů jsou přípustné pouze produkty společnosti Monin (viz. příloha 1)
5. v případě užití průmyslově vyráběných ochucených nealko nápojů jsou přípustné pouze
produkty společnosti Coca-Cola.(viz. příloha 1)
Sklo:

vlastní odpovídající kategorii nápoje

Počet porcí:

3

Časový limit:

6 minut

Led:

led dodá pořadatel v provedení: kostka

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

Hodnocení soutěže:

soutěžící se řídí platnými pravidly JCC 2019 umístěnými na www.cbanet.cz a doplňujícími
informacemi uvedenými v těchto propozicích. Rozhodnutí porot jsou konečná. Případný
protest je možné podat u garanta soutěže, výhradně však v místě a dni konaní soutěže.

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

member of International Bartenders Association
Stránka 1 z 3

1. – 3. místo pohár, diplom, věcné ceny
Nejlepší obchodní název – udělují zástupci Žateckého pivovaru, s.r.o.

Ceny:

Časový harmonogram: 08:00 – 08:30
08:35 – 08:55
09:00 – 09:20
09:35 – 13:00
14:30
Doplňující údaje:

registrace, losování pořadí
rozprava s komisaři
slavnostní zahájení soutěže
zahájení soutěže Junior Cocktail Competition
slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení soutěže pohoštění formou rautu
po celou dobu soutěže

Informace k soutěži poskytuje Petra Poustecká tel. 721 106 640 – učitelka odborných
předmětů SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec, s.r.o., Hošťálkovo náměstí 132, 438 01 Žatec,
Sekretariát školy - tel. 415 710 380

Informace o ubytování: SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec, s.r.o., tel: 415710380, email: skola@sousoszatec.cz
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Portfolia jednotlivých partnerů soutěže, které budou soutěžícím k dispozici:
Portfolio společnosti Žatecký pivovar, spol. s. r. o.
Žatec Premium
Žatec Export
Baronka Premium
Žatec Blue label
Žatec Dark

Žatec Celia
Žatec Celia dark
Žatec Cornish steam lager
Žatec Sedmý schod
Žatec Plavčík

Bližší informace o Žateckém pivovaru a jeho produktech najdete na www.zateckypivovar.cz
Coca-Cola:
Cappy pomeranč 100% 0,2 sklo
Cappy ananas 100% 0,2 sklo
Cappy jablko 100% 0,2 sklo

Cappy meruňka 26% 0,2 sklo
Cappy grep 55% 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.sirupy-koktejly.cz/sirupy-pyre. Všechny druhy
uvedené v přihlášce a odeslané v řádném termínu budou k dispozici v dostatečném množství.

Všechny druhy uvedené v přihlášce a odeslané v řádném termínu budou k dispozici v dostatečném
množství.
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