
 

 

 
ALL BARTENDERS COMPETITION 

13th MAY 2018 
PROPOZÍCIE 

RULES & Regulations 

 
Ďakujeme, že čítaš tento text. Rozhodli sme sa pripraviť súťaž ktorá zjednotí rôzne štýly práce 

za barom. Nezáleží na tom, či si flair barman, mixológ alebo začínaš v bare. Dôležité je predsa 

to, čo dostane tvoj hosť - tvoj drink, tvoj prejav tvoju zručnosť a to bude podstatné v súťaži - ALL 

BARTENDERS COMPETITION. 

 
Thank you for reading this text. We want to prepare a competition that will combine all 

bartending styles. It doesn't matter if you are a flair bartender, mixologist or just a beginner. 

What you offer your guest is most important: your drink, your performance, your style and your 

skills. These are what matter in OUR - aLL bartender competition. 

/Miesto konania súťaže / Place:  

Škola Barmana, Starohorská 33, 974 01Banská Bystrica Slovakia  

 

/ Termín / Date:  

13th MAY 2018, 16.00, 4PM 

 

/ Štartovné / Entry fee:  

20 €  

 

/ Ubytovanie / Accomodation:  

10 eur osoba – noc /10 eur – 1 person - 1 night  

 

/Prihlášky zasielať najneskôr do 10. Mája  2018 

/Send your registration untill 10th May 2018 

 

Registration on www.skolabarmana.com/bartender 

 

Generálny partner / General sponsor:  

Škola Barmana, Goral Vodka Master 

Garant súťaže / competition guarant:  

Škola Barmana  

Organizátor / Organisators:  

Škola Barmana – Bartender´s school Slovakia 

 



/Maximálny počet súťažiacich: 20 

/ Maximum number of competitors: 20  

 

Typ súťaže / competition type  

Barmanská súťaž profesionálov ( All Bartenders competition)  

 

 

 

Typ Súťaže: Voľný barmanský štýl   

Competition type: Free bartending style 

 

 

 
REGISTRÁCIA /REGISTRATION: 

www.skolabarmana.com 

 

Časový harmonogram / TIMELINE:  

 

16.00, 4pm 

Príchod a registrácia / ARRIVE and REGISTRATION 

Competitors arrive at Škola Barmana (Banská Bystrica, SLOVAKIA). In case you dont know the 

way, please contact organisarors to pick you up from station (+421902108034)  

 

16:00 -17:00, 4pm – 5pm  

Čas určený na rozcvičenie sa, ubytovanie / WARM UP TIME, ACCOMODATION 

 

17.00, 5pm 

Losovanie poradových čísel / Drawing Numbers for Running Order  

 

 

17.30, 5,30pm 

Začiatok súťaže / Competition Start  

 

22:00, 10pm 

Vyhlásenie výsledkov / Final Results  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÚŤAŽ / COMPETITION 

 

Každý súťažiaci musí pripraviť v časovom limite:  

1.Cocktail – Metóda Shake  

2. Cocktail – Metóda Build 

3. Cocktail – Metóda Stir 

 

Each competitor need to to 10 minutes routine with :  

1st Cocktail – Method: SHAKE 

2nd Cocktail – Method: BUILD 

3rd Cocktail – Method: STIR 

 

súťažiaci nedostaví načas a neupozorní organizátorov súťaže o svojom meškaní, bude diskvalifikovaný.  

 place on time otherwise you will be disqualified  

 

 need  

 

, straws, napkins ect. will be provided by organisers  

 

own  

 

 

 

r routine you will have 2 minutes to break 

down your station ( make sure that you will respect each competitor so clean your station as you found it)  

sponzorov. Pri konkurenčných značkách je súťažiaci povinný odstrániť etiketu. 

Použitie tréningových fliaš je zakázané.  

 

etitors needs to use sponsors bottles ( If you are using different bottles you will need to take label 

off or put sticker on it )  

 musia byť naplnené tekutinou mnimálne 4cl. 

ottles needs to be fill with 4cl. Of liquid  at least. 

 

alkoholických výrobkov a nealkoholických výrobkov(pokiaľ sú v rozpore so sponzorom súťaže) sú prísne zakázané. 

V tomto prípade sú povolené len logá sponzorov súťaže.  

 



 

jeho vystúpenie je skončené, viac sa nemôže dotknúť nápojov, pridať slamky ani 

dekorácie.  

If you show to judges, MC and crownd that you finish your routine, after that you are not allow to touch 

anything on the bar (glasses, drinks, garnishes, ... )  

Receptúry súťažných nápojov sú ľubovolné. Avšak musia obsahovať vždy minimálne 4cl.GOrAL VODKY 

MASTER v každom nápoji 

competition are free but it must contains minimum 40ml. of GORAL VODKA MASTER (basic 

or flavors) for all recipes 

), gramoch(g) , prípadne v barových lyžiciach (BL), bunch  

 

 

ver they want before competition start  

 

 

 

 

c bottles !!!!!  

alebo organizátor spozoruje, že súťažiaci ohrozí alebo môže ohroziť akýmkoľvek spôsobom 

publikum popri jeho choreografii, má porotca právo zastaviť súťažiaceho  

– they can stop your rutine 

u DJ. Ak si však súťažiaci prinesie vlastnú, tak musí byť vlastná. Každý 

súťažiaci si prinesie hudbu vo formáte MP3.  

 genre of music from DJ. But own music need to be on USB in 

mp3 form.  

týchto pravidiel môže byť diskvalifikovaný.  

agree with rules and regulations of competition  

 

 

 

 



 

/ALKOHOL ktorý dodá organizátor/ ALCOHOL delivered by Organisator:  

GORAL VODKA MASTER 77 (Basic - clear, cranberry, lime, grapefruit) 

 

Samozrejme je možné priniesť si vlastné sirupy a suroviny okrem sponzorských 

You can bring your own syrups or ingredients except for the sponsors 

 

Ovocie / FRUITS:  

- limeta, pomaranč, citrón, grep, ananás, jablko  

- lime, orange, lemo, grapefruit, pineapple, Apple 

 

POROTA / JUDGES 

 
Porota sa bude zameriavať na hodnotenie / JUDGES WILL BE FOCUS ON: 

 

 

COCKTAIL / COCKTAIL  

Chuť / TASTE 

Prezentácia / PRESENTATION 

Vzhľad / LOOK 

Technika prípravy / COCKTAIL TECHNIQUE 

 

 

TECHNIKA PRÁCE / WORK TECHNIQUE 

Čistota / CLEANNESS 

Štýl / STYLE 

Choreografia / CHOREOGRAPHY 

Interakcia s hosťom / GUEST INTERACTION 

Originalita / ORIGINALITY 

Dojem / IMPRESS 

 

MÍNUSOVÉ BODY / MINUS POINTS 

Vyliatie / POUR OUT 

Rozbitie / BROKE 

Nedodržanie času / OVERTIME 

Chýbajúca surovina / MISSING stuff 


