PROPOZICE – Junior Flair Competition
Název soutěže:

KROMĚŘÍŽSKÁ KOKTEJLOVÁ SOUTĚŽ 2014

Pořadatel soutěže:

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Odborný garant:

ČESKÁ BARMANSKÁ ASOCIACE, o.s.

Datum:

12.02.2014

Místo konání:

Střední škola hotelová a služeb, Na Lindovce 1463, Kroměříž

Registrace přihlášek:

do 1.2.2014 on-line na www.cbanet.cz/souteze.
On-line registrace koktejlu pro „Exhibition flair“ je podmínkou účasti na soutěži!

Zařazeno do:

Hodnocení „Barmana roku“
Poháru RED BULL
Poháru MONIN
Výběru pro ZVLÁŠTNÍ CENU MATTONI

Kategorie nápoje:

Fancy Cocktail

Organizace soutěže:

Soutěž proběhne jednokolově. Každý soutěžící předvede:
 „Working flair“, při němž vyrobí 1 porci koktejlu pouze s užitím produktu „RED
BULL“ a 4cl Caribica White Rum
Suroviny pro working flair budou soutěžícím k dispozici. Sklo si zajistí každý sám.
Receptura pro working flair se neregistruje!
 „Exhibition flair“ navazuje plynule na Working Flair.

Garant soutěže:

Radek Poláček, předseda jihomoravské sekce CBA
tel. 606 818 149, polacek@cbanet.cz

Hlavní komisař Flair:

David Neumann, tel.: 604 847 808, e-mail: info@davidneumann.cz

Generální komisař:

Bc. Jiří Bartoň

Startovné CBA:

300,-- platí pouze soutěžící, který není členem CBA nebo JSC.

Účastnický poplatek:

800,-- hradí soutěžící pořadateli při registraci
300,-- hradí pedagogický doprovod při registraci (v ceně jsou náklady na stravování a
náklady spojené s organizací)

Hodnocení soutěže:

dle platných pravidel CFC 2014 rozhodnutí porot jsou konečná. Případný protest je
možné u Hlavního komisaře, výhradně však v místě a dni konaní soutěže.

Povinné složky koktejlu pro „Exhibition flair“:
1. soutěžící je povinen použít min. 2 cl Caribica White Rum
2. v případě užití sirupů jsou přípustné pouze produkty společnosti MONIN
3. v případě užití minerálních nebo balených vod jsou přípustné pouze výrobky
společnosti Karlovarské minerální vody, a.s.
Typ skla:

vlastní

Počet porcí:

1 - Working flair a 1 - Exhibition flair

Časový limit:

3-5 minut

Led:

led dodá pořadatel v provedení: kostka
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Ceny:

Ceny pro jednotlivce
1. místo – diplom, pohár, věcné ceny
2. místo – diplom, pohár, věcné ceny
3. místo – diplom, pohár, věcné ceny
ostatní obdrží diplomy za účast.

Ubytování:

Přihlášku na ubytování (v příloze) zašle vysílající škola do 1.2.2014
Mgr. Ivana Hašová (ivana.hasova@hskm.cz).
Cena ubytování činí 100 Kč osoba/noc.

Informace k soutěži:

Mgr. Ivana Hašová, garant školy, tel.: 604 531 029, ivana.hasova@hskm.cz,
Radek Poláček, garant soutěže za CBA, tel.: 606 818 149, polacek@cbanet.cz

Portfolia jednotlivých výrobců nápojů:
Portfolio Rudolf Jelínek, a.s.:
Caribica White Rum 37,5%
Portfolio firmy Monin: Kompletní portfolio sirupů na www.monin.cz nebo na www.cbanet.cz - složka soutěže.
Portfolio firmy Karlovarské minerální vody, a.s.
Mattoni GRAND neperlivá 0.33l sklo
Mattoni GRAND jemně perlivá 0.33l sklo
Mattoni GRAND perlivá 0.33l sklo
Mattoni GRAND ochucená 0.33 l sklo
- Pomeranč
- Citron
- Grapefruit
- Bílé hrozny
Všechny druhy uvedené v přihlášce a odeslané v řádném termínu budou k dispozici v dostatečném množství.

Závazná přihláška k ubytování
Přihlášená škola:
__________________________________________________
Cena: 100 Kč osoba/noc
Zaškrtněte:
od 11. 02. – 12. 02. 2014
od 12. 02. – 13. 02. 2014
Jméno soutěžícího:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
Doprovod:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Počet ubytovaných celkem: __________
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