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PROPOZICE – (classic/profi) 
 

Název soutěže:  GASTRO FESTIVAL OSTRAVA 2011 

 

Pořadatel soutěže:  ČESKÁ BARMANSKÁ ASOCIACE, o.s. 
                            ve spolupráci s Výstavištěm Černá louka - Ostrava 
 

Odborný garant: ČESKÁ BARMANSKÁ ASOCIACE, o.s. 
 
Datum:   sobota 26.11.2011 
 
Místo konání:  Výstaviště Černá Louka - Ostrava   
 
Registrace přihlášek:  do 10. 11. 2011  on-line na www.cbanet.cz/souteze  

on-line registrace je podmínkou účasti na soutěži!  
(Soutěžící pozor – v případě více receptur registrujte každý koktejl samostatně!) 

 
Zařazeno do:  Hodnocení „Barmana roku“  ano 
   Poháru COCA/COLA     ne 
   Poháru MONIN      ne 
   Poháru FABRI    ano 
 
Typ soutěže:    CLASSIC  
 
Kategorie soutěže: PROFI  
 
Kategorie nápoje:   1. Pre-dinner  

 2. After dinner  
Organizace soutěže:  Dvoukolově - 1. Kolo Pre dinner, 2. Kolo After dinner. 
 
Garant soutěže: Karel Mayer, tel.: 602 22 55 75, email.: freixenetmayer@seznam.cz 
 
Hlavní rozhodčí CBA: Jiří Bartoň, Miroslav Černík 
 
Startovné CBA:  500,-- platí pouze soutěžící, který není členem CBA nebo JSC. 
   Splatné před zahájením soutěže při registraci pověřené osobě CBA. 

Každý barman CBA je povinen se při registraci prokázat kartou člena CBA, jinak 
podléhá platbě startovného. 

 
Účastnický poplatek: 300,-- Kč (k pokrytí nákladů soutěže, každý soutěžící obdrží stravenku na občerstvení ) 

Vybírá zástupce spolupořadatele Výstaviště Černá Louka  
 
Hodnocení soutěže: Dle platných pravidel CCC pro rok 2011. Rozhodnutí porot jsou konečná. Případný 

protest je možné u Generálního rozhodčího, výhradně však v místě a dni konaní 
soutěže. Generální rozhodčí CBA a garant soutěže zkontroluje před zahájením 
soutěže všechny přihlášené receptury. Soutěžící mohou být kontaktováni, aby opravili 
přihlášenou/é recepturu/y. Soutěžící ale nese sám plnou odpovědnost za přihlášenou 
recepturu do soutěže. V případě, že receptura nebude splňovat náležitosti dané výše 
uvedenými pravidly a propozicemi pro danou soutěž, nemusí být na základě rozhodnutí 
hlavního rozhodčího (podle závažnosti provinění) do soutěže přijata! 

 
Povinné složky nápoje:  
 

1. Soutěžící je povinen použít pro výrobu soutěžních koktejlů min. 2cl produktu z 
portfolia firmy HELSINKI viz příloha. Ostatní alkoholické suroviny si soutěžící zajistí 
sám.  
POZOR - není dovoleno použití konkurenčního produktu, jako např.: jiná vodka, 
slivovice, hruškovice, bylinný likér apod. 
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2. v případě užití průmyslově vyráběných ochucených nealko nápojů, jsou přípustné   
pouze produkty společnosti Kofola - viz příloha 

3. v případě užití sirupů, jsou přípustné pouze produkty společnosti  FABBRI - viz 
příloha  

 
Typ skla:  Short drink - cocktail glass 
 
Počet porcí:  5 v každé kategorii  
 
Časový limit:  6 minut pro každou kategorii samostatně a zvlášť 
 
Led:   led dodá pořadatel v provedení: kostka  
 
Receptura:  Musí být nová, nikde nezveřejněná. 

Případná korektura receptury není možná. 
Musí být vlastní s originálním názvem. 
Receptury se stávají majetkem CBA a pořadatele soutěže, bez nároku na honorář 
v případě jejich zveřejnění. 

 
Dekorace: musí být vyrobena a zkompletována během přípravy v přípravně nebo na „open baru“. 

Dekorace musí být jedlé! 
Dekorace nesmí vyjadřovat identifikovatelný znak.  
Časový limit v přípravně – 15 minut pro každou kategorii  

 
Časový harmonogram: 08:00 – 08:30 registrace 
   08:30 – 09:00 slavnostní zahájení, start soutěží 
   16:00 – slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení  
 
Ceny:   Diplom za účast,  

Poháry,  
Věcné ceny,…… 
 

Doplňující údaje: Kontakty na zástupce partnerů dodávajících produkty: 
HELSINKI Lubomír Duris, l.duris@helsinkigroup.cz 
 

   FABBRI Jiří Jandák, jiri.jandak@Ipigroup.cz 
 
   KOFOLA Daniel Chmela, daniel.chmela@kofola.cz  
     
Přílohy: Portfolia jednotlivých výrobců nápojů 
 
HELSINKI  Helsinki vodka pure 40% 
 Helsinki vodka raspberry 40%                     
                      Platinum exclusive vodka 40% 
                       Haltiatunturi herbal liqueur 40%  
                       Mastis - great herbal liqueur 40% 
                Slivovitz - plum brandy 50% 

Slivovitz - plum brandy 45% 
Pear - pear brandy 45% 

 
KOFOLA kofola, RC cola, RC kola light, chito tonic, vinea bílá a červená, 

Rajec voda -  nesycená, jemně sycená, sycená, mateřídouška, pampeliška 
Orangina - Regular, Rouge 
Snipp - pomeranč 100%, ananas 100%, černý rybíz 25%, banán 25%, broskev 50%, 
jahoda 45%, jablko 100%, grapefruit 100%, multivitamin 50%, hruška 50% 

 
FABBRI v případě užití sirupů jsou přípustné pouze sirupy FABBRI MIXI BAR - RED LINE a 

BLUE LINE (mimo MIXI FRUITY), uvedené na www.espresso.cz 
 
Všechny výše uvedené produkty budou soutěžícím v dostatečném množství zdarma k dispozici. 
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