Zadání soutěžního úkolu pro obor BARMAN
25. ročník

GASTRO JUNIOR BRNO 2019 – BIDFOOD CUP

PROPOZICE – Junior Cocktail Competition
Název soutěže:

GASTRO JUNIOR BRNO – BIDFOOD CUP 2019

Partneři soutěže:

Odborný garant:

Česká barmanská asociace

Garant soutěže:

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

Datum:

17. 1. 2019

Místo konání:

Brno – Výstaviště, pavilon P

Registrace přihlášek:

do 7. 12. 2018 on-line na www.cbanet.cz, s možností úpravy receptury do 21.12.2018.
On-line registrace soutěžní receptury je podmínkou účasti na soutěži.
Přihlášením do soutěže soutěžící souhlasí s kodexem GDPR
https://www.cbanet.cz/cba_gdpr
Účast v soutěži omezena dosažením 23 roků.

Zařazeno do:

hodnocení „Barmana roku 2019“
pohárů značek Monin, Coca-Cola a výběru pro Zvláštní cenu Mattoni.

Startovné CBA:

neplatí se

Účastnický poplatek:

viz. Organizační pokyny Gastro junior 2019, splatné bezhotovostně na účet AKC ČR.
(částku 900,-Kč/soutěžící, platí soutěžící pouze při jednodenní účasti a jednom
vystoupení. Pokud bude soutěžící přihlášen do více soutěží, nebo zapojen v týmu, platí
standardní částku 2340,-Kč.
Podmínkou pro přiznání slevy na startovném je v případě úspěchu (1. – 3. místo)
osobní převzetí cen v průběhu nedělního vyhlášení.
Poplatek zahrnuje náklady na organizaci soutěže, obědy v průběhu soutěže na
výstavišti.)

Kategorie nápoje:

Fancy Cocktail
 Obsah nápoje 9 – 44 cl
 Typ skla: bez omezení
 Receptura musí obsahovat minimálně 2 a maximálně 4 alkoholické složky
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Receptura musí obsahovat minimálně 1 modifikátor
o Modifikátor rozumíme: bitters, likéry, vermuty, apod.
Celkový součet alkoholických složek nesmí přesáhnout 4 cl v jedné porci
Maximální počet jednotlivých surovin je 7 včetně střiků a kapek nebo barových
lžic
soutěžní nápoj musí obsahovat bázi (viz pravidla JCC 2019)

Povinné složky nápoje:
1. Soutěžící je povinen použít 2cl produktu společnosti Stock Plzeň–Božkov s.r.o.
– Captain Morgan (viz. příloha 1)
2. v případě užití sirupů jsou přípustné pouze produkty společnosti Monin
( viz. příloha 1)
3. v případě použití průmyslově vyráběných nealkoholických nápojů jsou
přípustné pouze produkty společnosti Coca-Cola (viz. příloha 1)
4. v případě užití minerálních, nebo balených vod jsou přípustné pouze výrobky
společnosti Karlovarské minerální vody, a.s. (viz. příloha 1)
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.

Suroviny:

organizátor soutěže zajišťuje suroviny uvedené v příloze 1, dle řádně zaslaných
receptur. Ostatní suroviny si každý soutěžící zajišťuje sám.

Hodnocení soutěže:

dle platných pravidel JCC 2019, rozhodnutí porot jsou konečná. Případný protest je
možné podat u hlavního komisaře, výhradně však v místě a dni konaní soutěže

Hlavní komisař CBA:

Martin Vogeltanz

Ceny:

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

Časový harmonogram: je upřesněn v celkových propozicích GJB
Příloha č. 1
Portfolia jednotlivých partnerů soutěže, které budou soutěžícím k dispozici:
Stock Plzeň-Božkov s.r.o.:
Captain Morgan White Rum 37,5%
Captain Morgan Original Spiced Gold
Captain Morgan Black Spiced
Coca Cola:
Cappy pomeranč 100%
Cappy jablko 100%
Cappy černý rybíz

Kinley bitter rose
Kinley ginger ale
Kinley tonic water

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
Mattoni:
Mattoni Grand Perlivá
Monin:
Kompletní portfolio produktů Monin naleznete zde:
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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