PROPOZICE - Junior Cocktail Competition
Název soutěže:

GORDON´S PINK JUNIOR BARTENDERS CUP 2018
pořádaná při příležitosti výstavy For Gastro & Hotel 2018

Pořadatel soutěže:

Česká barmanská asociace

Garant soutěže:

Radek Poláček, tel. +420 606 818 149, polacek@cbanet.cz

Datum:

4.10.2018

Místo konání:

Výstaviště Letňany – PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 19900 Praha 9 - Letňany

Registrace přihlášek:

do 24.9.2018 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.

Zařazeno do:

hodnocení „Barmana roku 2018“
pohárů značek Stock, Teisseire, Coca-Cola a výběru Zvláštní ceny Mattoni

Kategorie nápoje:

Long Drink
 povolený obsah nápoje 15 – 35 cl
 Typ skla: Highball (nebarevné sklo bez nožky)
 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 nealkoholické složky je 8 cl

Suroviny:
1. soutěžící je povinen použít min. 2 cl Gordon´s Pink
2. v případě užití sirupů jsou přípustné pouze produkty společnosti Teisseire (dodané
pořadatelem budou pouze produkty viz. příloha 1)
3. v případě užití průmyslově vyráběných ochucených nealko nápojů jsou přípustné
pouze produkty společnosti Coca-Cola.(dodané pořadatelem budou pouze
produkty viz. příloha 1)
4. v případě užití minerálních, nebo balených vod jsou přípustné pouze výrobky
společnosti Karlovarské minerální vody, a.s.
Počet porcí:

3

Časový limit:

5 minut

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.

Hlavní komisař CBA:

Radek Poláček, tel. +420 606 818 149, polacek@cbanet.cz

Pravidla:

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

Hodnocení soutěže:

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

1. – 3. místo pohár CBA, hodnotné věcné ceny
drobné ceny pro všechny účastníky soutěže

Časový harmonogram: 10:00 – 10:30 registrace
10:35 – 10:55 rozprava s komisaři
11:00 – 11:15 slavnostní zahájení soutěže
11:15 – 16:00 průběh soutěže
16:30 – slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení
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Příloha č. 1 - Portfolia jednotlivých partnerů soutěže, které budou soutěžícím k dispozici:
STOCK Plzeň-Božkov:
Gordon´s Pink
Mattoni:
Mattoni Grand Perlivá
Coca-Cola:
Cappy pomeranč 100% 0,2 sklo
Cappy jablko 100% 0,2 sklo
Cappy multivitamín 52% 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
Teisseire:
Kompletní portfolio produktů Teisseire naleznete
https://www.cbanet.cz/souteze/portfolio/teisseire_portfolio_2018.pdf. Všechny druhy uvedené v přihlášce a
odeslané v řádném termínu budou k dispozici v dostatečném množství.
Sirupy TEISSEIRE v případě potřeby objednávejte u firmy LE PATIO INTERNATIONAL s.r.o., pan Matěj Žák,
Product Manager, email: matej.zak@lpigroup.cz .
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