
 

 

 

 

 

 
 

MASTER CUP 2020 

 
KATEGÓRIA: 

PROFI MIXOLOGY 

 

 
 
 

23.01.2020 
Bratislava 

 
 

 



 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

 
Termín:   23.01.2020 

 
Miesto:   Výstavisko INCHEBA 

    HALA D1 
    Viedenská cesta 6, 851 01 Bratislava 

 
Registrácia na:  www.skolabarmana.com/senior  

vyplniť online prihlášku 
a odoslať najneskôr do 15.1.2019 

 
Štartovné: 20,- € / osoba,  
 

 
Reklamný partner: Goral Vodka Master 77 
 
Garant súťaže:  Škola Barmana 
 
Organizátor súťaže: Gas Familia 
 Prešovská 8 
 064 01 Stará Ľubovňa 

 
 
Typ súťaže: Barmanská súťaž, senior 

 
Charakteristika: Moderná mixológia   
 voľný štýl barmana znázorňujúci reálnu prácu za 

barom s povolenými voľným pohybovými prvkami 
a prvkami s pomôckami so zameraním na vytvorený 
nápoj, prezentáciu nápoja, vysvetlenie nápoja, chuť 
a vzhľad nápoja, čistotu práce, dojem a interakciu 
s publikom 

 
Max. počet súťažiacich: 10 poradie súťažiacich v kvalifikácii bude určené 

žrebovaním pred začiatkom súťaže  



 

 

 

PROGRAM 

09.30 – 10.00  Prezentácia účastníkov 

 
10.30 Žrebovanie Poradových Čísel, pred súťažný brífing 

 
11.00 Začiatok Súťaže 

 
17.00 Vyhlásenie výsledkov 
 
 

PRIEBEH SÚŤAŽE 

Každý súťažiaci musí pripraviť v časovom limite 5 minút: 

1 porciu vlastného nápoja s minimálnym obsahom 4cl. sponzorského produktu Goral 

Vodka Master 77 Goral MASTER 40%, Goral MASTER Lime 40%, Goral MASTER 

Cranberry 40%, Goral MASTER Orange 40% alebo Goral MASTER Grapefruit 40% 

 

- 1 Porciu z každého nápoja ESPRESSO MARTINI a COSMOPOLITAN 

ESPRESSO MARTINI  
SHAKE, V-Shape, 5cl. Vodka Goral master 77, 3cl. Espresso, 1cl. Simple Sirup, 2 cl. 
Coffee liquer, napkin, garnish: 3pcs coffee beans 

 

- COSMOPOLITAN 
SHAKE, V-Shape, 5cl. Vodka Goral master 77, 2cl. Orange liquer, 5cl. Cranberry juice, 2cl. 
Lime juice, orange flame zest + put in, napkin 
 

Počas vystúpenia má súťažiaci mikrofón (tzv. Madonna) a svoje vystúpenie môže 
obohatiť o príbeh ktorý ho inšpiroval k vytvoreniu vlastného nápoja, vlastnú 
prezentáciu a podobne. Prezentácia iných produktov je zakázaná. 

Každý súťažiaci sa dostaví v daný čas na miesto určené organizátorom súťaže za 
účelom registrácie. Ak sa súťažiaci nedostaví načas a neupovedomí organizátorov 
súťaže o svojom meškaní, bude diskvalifikovaný. Prípadné meškanie je potrebné 
nahlásiť na telefónne číslo 0902 108 034 

 

 

 

 

 



 

 

Po registrácii budú súťažiaci barmani bližšie informovaní o priebehu súťaže 
a prípadných zmenách.  

Ľad, slamky a servítky a zabezpečí usporiadateľ.  

Poháre a servis si zabezpečí každý súťažiaci sám vo vlastnej réžii, tieto 
musia byť bez akejkoľvek značky. Súťažiaci si prinesie vlastné barmanské 
pomôcky.  

Každý súťažiaci má na prípravu baru 5 minút a 2 minúty na upratanie 
po skončení vystúpenia.  

Súťažiaci môžu používať fľaše sponzorov. Po poslednom použití 
Sponzorskej Goral Vodky master 77 je potrené flašku nechať vyloženú 
na bare. 

Pri konkurenčných značkách je súťažiaci povinný odstrániť etiketu. Použitie 
tréningových fliaš je zakázané.  

 

Pokiaľ si prinesie súťažiaci vlastný produkt, ten nesmie byť označený etiketou 
ktorá by bola v rozpore so značkou organizátora.Prípadne s produktom 
prodruktovej rady spoločnosti GAS Familia 

V prípade použitia vlastného sirupu, bitter-u, tinktúry, parfumu musí byť na 
fľaške / nádobe uvedené presné zloženie. 

Fľaše / nádoby musia byť naplnené tekutinou minimálne 4 cl. 

Súťažiaci majú povolené nosiť na sebe a prezentovať logá školy, na ktorej  
študujú. Logá alkoholických výrobkov a nealkoholických výrobkov (pokiaľ sú v 
rozpore so sponzorom súťaže) sú prísne zakázané. V tomto prípade sú 
povolené len logá sponzorov súťaže.  

Ak súťažiaci naznačí, že jeho vystúpenie je skončené, viac sa nemôže 
dotknúť nápojov, pridať slamky ani dekorácie.  

Receptúry súťažných nápojov vytvára súťažiaci pre súťaž Master CUP 
2020. Avšak musia obsahovať vždy minimálne 4 cl zo sponzorských 
produktov (Goral Vodka Mastr 77). Prípadne musia byť zvolené 
z produktového portfólia GAS Familia, produktové portfólio nájdete na 
stránke http://www.gasfamilia.com . Iné produkty a značky 
alkoholických výrobkov nie je možné použiť pokiaľ sa nachádzajú 
v produktovej rade GAS Familia. 

 

 

 

 

http://www.gasfamilia.com/


 

 

Receptúra musí byť uvedená v cl, strekoch (dash), kvapkách (drop), 
gramoch(g), prípadne v barových lyžiciach (Bs). 

Organizátor súťaže má právo meniť pravidlá súťaže kedykoľvek keď to uzná 
za vhodné.  

Organizátor súťaže nie je zodpovedný za osobné veci súťažiacich.  

Pokiaľ porotca alebo organizátor spozoruje, že súťažiaci ohrozí alebo môže 
ohroziť akýmkoľvek spôsobom publikum popri jeho choreografii, má porotca 
právo zastaviť súťažiaceho. 

Každý súťažiaci zaslaním svojej prihlášky potvrdzuje, že súhlasí s týmito 
pravidlami a pri akomkoľvek porušení týchto pravidiel môže byť 
diskvalifikovaný.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POROTA 

Sa bude zameriavať na 
 

- Inovácia 
- Nápaditosť 
- Suroviny a kreativita 
- Kombinácia 
- Dojem 
- Metóda prípravy a prevedenie 
- Servis 

 
COCKTAILS 

Chuť / Kombinácia, vyváženosť surovín, spojenie 
Prezentácia / Iniciatíva, komunikácia 
Vzhľad  
 
TECHNIKA PRÁCE 

Čistota / Celková čistota práce, baru, pomôcok, skla, odevu 
Štýl / Vlastný štýl barmana pri práci,  
Choreografia / Plynulosť pohybov, správna orientácia za barom 
Interakcia s publikom / Zaujatie hostí 
Originalita  
Dojem  
 
MÍNUSOVÉ BODY 
Kvapky / rozliata kvapka sa hodnotí 1 mínusovým bodom 

Vyliatie / sa hodnotí 10 mínusovými bodmi 

Rozbitie / sa hodnotí 20 mínusovými bodmi 

Nedodržanie času / Každá 1 sekunda sa hodnotí 1 trestným bodom 

Chýbajúca surovina / 1 trestný bod 

Nerovnomerné rozliatie/ Rozdielna hladina v drinkoch každý začatý 1 cm rozdielu 

sa hodnotí 3 trestnými bodmi 

CENY PRE SÚŤAŽIACICH 

 
1. miesto - 250 € 
2. miesto - 100 € 
3. miesto - 50 € 

  


