
 

 

 

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 

1) Vstup do súťaže platí vždy iba pre jednu osobu, nie pre team. 
2) Súťažnými koktejlami musia byť drinky typu „short“ alebo „long“, 

koktejl typu „shot“ je zakázaný. 
3) Prihláška do súťaže musí byť zaslaná emailom spolu s receptúrami koktejlov, ich 

fotkami a príbehom o ich vzniku či inšpirácii. 
 
ZLOŽENIE SÚŤAŽNÉHO KOKTEJLU 
 

4) Ozdoby nie sú považované za ingrediencie, je prijateľný dodatočný zástrek z kôry 
citrusového ovocia nad koktejlom, pokiaľ je zástrek zadaný ako ozdoba.  

5) V hodnotení bude prihliadané k tomu, aby boli koktejly ľahko pripravitelné a 
vyrobené z dobre dostupných surovin. Domáce použité ingrediencie by mali byť 
jednoduché na prípravu a mal by k nim byť priložený podrobný návod, 
ako boli pripravované. 

6) Súťažiaci môže použť akýkoľvek spôsob prípravy svojich súťažných koktejlov 
s ohľadom na hygienické pravidlá. Prihliadané však bude ku klasickým barovým 
metódam. V národnom a medzinárodnom finále môže súťažiaci upraviť alebo 
úplne zmenit svoje súťažné koktejly, suroviny, spôsoby prípravy, či použitie skla  
(s výhradou bodu č. 10). 
 
RECEPTÚRY 
 

7) Úlohou súťažiaceho je pripraviť klasický koktejl na báze Beefeater ginu a rovnaký 
koktejl pripraviť  v náväznosti v modernom pojatí na báze ginu Beefeater 24. 

8) Uvedené receptúry musia obsahovať minimálne 35 ml Beefeater ginu a 35 ml ginu 
Beefeater 24. 

9) Súťažné koktejly budú prepravené v troch porciách z každého koktejlu, t.j. 6 
koktejlov celkom. 

10) Časový limit na prípravu oboch koktejlov je 20 min. Vrátane prípravy a upratania 
pracovného miesta.  

11) Súťažiaci bude mať k dispozícii čas na prípravu v prípravnej miestnosti.  
12) S výnimkou klasického koktejlu musia mať koktejly originálnu receptúru. 

V prápade plagiátorstva bude súťažný koktejl i súťažiaci zo súťaže 
diskvalifikovaný.  

 

SÚŤAŽNÝ KOKTEJL A JEHO PRÍPRAVA 

13) Súťažné receptúry musia byť uvedené v g, ml, cl, strekoch a kvapkách. 



14) Súťažiaci bude mať k dispozícii základné barové vybavenie. Pokiaľ bude 
potrebovať špeciálne vybavenie, musí si ho sám zaobstarať a priniesť. 

15) Súťažné koktejly môžu byť podávané v akomkoľvek typu skla, pohári, alebo inej 
hygienicky nezávadnej nádobe. Súťažiaci bude mať k dispozícii sklo typu cocktail 
glass (obsah 21 cl) a long (obsah 31 cl), odporúčame však priniesť si vlastné sklo. 
Vlastné sklo by nemalo niesť znaky inej značky ako je Beefeater alebo Beefeater 
24.  

16) Súťažiaci budú mať k dispozícii blok ľadu, ľadové kocky a ľadovú drť.  
17) Súťažné koktejly môžu byť podávané teplé, studené, na ľade alebo bez ľadu.  
18) Súťažiaci bude mať za úlohu pripraviť pred porotou 3 porcie z každého koktejlu, 

t.j. celkom 6 koktejlov.  
19) Súťažiaci bude mať na celé svoje vystúpenie 25 minúť vrátane prípravy a 

upratania.  
20) Súťažné koktejly, ktoré budú pripravené nehygienickým spôsobom, alebo 

servírované v nehygienických nádobách budú na mieste diskvalifikované.  
 
OZDOBY 
 

21) Ozdoby musia byť jedlé a môžu byť aplikované na napichovátka, špajdle, slamky, 
vydličky alebo na iné podobné doplnky. Použitie jedlých plodov, bylín, listov a 
korenia je povolené a môžu zahŕňať vetvičky, kôru, ovocné šupky a podobne. 
Všetky kvetiny a okvetné lístky musia byť konzumovateľné. 

22) Ozdoby môžu byť pripravené predom, ale zkompletizované vo vyhradenom čase 
na prípravu koktejlov.  
 
COPYRIGHT 
 

23) Účasťou v tejto súťaži súťažiacii súhlasí s podstúpením autorských práv na ich 
receptúry organizátorom.  

24) Súťažiaci a nápoje prezentované v priebehu súťaže môžu byť usporiadateľom 
fotografované alebo filmované a súťažiaci postupuje usporiadateľom autorské 
práva k týmto obrázkom pre akékoľvek účely vrátane reklamy.  
 
NÁZVY SÚŤAŽNÝCH KOKTEJLOV 
 

25) Používať v názvoch vulgarizmy, slová so sexuálnym podtextom alebo slová 
spojené s deťmi alebo narkotikami je zakázané.  
 
 
 
SLOVNÁ PREZENTÁCIA 
 

26) Súťažiaci môže behom prípravy dostávať od porotcov otázky. Odporúčame 
s porotou komunikovať. Body budú pridelované aj za komunikáciuu a celkovú 
prezentáciu.  
 
BODOVÉ HODNOTENIE 
 

27) Výstup súťažiaceho bude hodnotený následovne v súčte celkom 100 bodov.  



Chuť a vôňa koktejlu – 50 bodov 
Znalosť produktu, komunikácia, celkový dojem súťažiaceho, 
propojenie klasického koktejlu a moderného koktejlu – 30 bodov 
Vzhľad koktejlu – 10 bodov 
Originalita – 5 bodov 
Názov koktejlu – 5 bodov 

ROZHODNUTIE O VÝSLEDKU 

28) Usporiadatelia si vyhradzujú právo na konečné rozhodnutie vo všetkých otázkach 
týkajúcich sa posudzovania v priebehu súťaže.  

29) Usporiadatelia menujú porotu a vyhradzujú si právo na výmenu alebo menovanie 
nového porotcu pred alebo ako aj v priebehu súťaže.  

30) Porotca musí zostať nestranný a deklarovať všetky osobné záujmy, ktoré môže 
mať v rámci súťaže.  
 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY 
 

31) Napriek celému úsiliu čo najväčšieho zabezpečenia, organizátor neručí za 
nepoškodenie alebo nerozbitie pohárov a ďalšieho inventáru. Preti sa súťažiacim 
odporúča, aby uchovávali svoje pomôcky v nádobách, ktoré im budú k dispozícii.  
 
BEZPEČNOSŤ 
 

32) Súťažiaci, ktorí budú nezodpovedne konzumovať alkohol alebo iné návykové látky, 
budú diskvalifikovaní a požiadaní aby ihneď opustili miesto súťaže.  

33) Súťažiaci sa musí správať zodpovedne a neohrozovať svojim konaním ostatných 
súťažiacich, porotcov alebo divákov. Pokiaš organizátori usúdia, že súťažiaci 
nedodržuje tieto pravidlá, bude diskvalifikovaný a požiadaný, aby opustili miesto 
súťaže.  
 

Svojim podpisom potvrdzujem, že som si pravdlá súťaže prečítal, rozumiem im v plnom 
znení a súhlasím s nimi.  

 

V     dňa: 

Podpis: 


