
 

 

 

 

 

 
 

6. MASTER CUP 77 2020 
 

JUNIOR – MODERN MIXOLOGY 

barmanská súťaž  

 

 
 
 

24.01.2020 
 

Bratislava 

 
 

 



 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

 
Termín:   24.01.2020 

 
Miesto:   Výstavisko INCHEBA 

    HALA D1 
    Viedenská cesta 6, 851 01 Bratislava 

 
Registrácia na:  www.skolabarmana.com/sutazjunior  

vyplniť prihlášku a odoslať najneskôr do 15.1.2020 
 
Štartovné: 0,- € / zdarma 

 
Reklamný partner: Goral Vodka MASTER Goral Vodka 
 Spiš Originál Originál Spišská 
 FAMILIA Premium Vodka Nestville Whisky 
 Tatra Balsam FRUXI Fresh 
 
Garant súťaže:  Škola Barmana 
 
Organizátor súťaže: Gas Familia 
 Prešovská 8 
 064 01 Stará Ľubovňa 

 
Typ súťaže: Juniorská barmanská súťaţe  

 Kvalifikácia (24.1.2020) 
 Finále (24.2.2020) 
 
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: 30 

poradie súťažiacich v kvalifikácii bude určené 
žrebovaním pred začiatkom súťaže  



 

 

 

PROGRAM 

 
09.00 – 9.30  Prezentácia a príchod účastníkov / HALA D1 
 
9.30 Losovanie poradia, pred súťaţný brífing 

 
10.00 Začiatok kvalifikácie 

 
14.45 Vyhlásenie výsledkov kvalifikácie 

     
15.00    Finále top 8 
 
17.00 Vyhlásenie výsledkov 
 
 

PRIEBEH SÚŤAŢE 

KVALIFIKÁCIA 

 
Každý súťažiaci musí pripraviť v časovom limite 4 minúty:  

- 2 porcie voľného nápoja s minimálnym obsahom 4cl. Sponzorského produktu Goral 
MASTER Vodka 

na výber: Goral Vodka MASTER 40%, Goral MASTER Lime 40%,  
Goral MASTER Cranberry 40%, Goral MASTER Orange  40% alebo Goral 
MASTER Grapefruit 40%  

Nápoj, metóda prípravy, veľkosť, ostatné suroviny:  

- maximálny počet surovín je 6, vrátane povinnej zložky Goral MASTER Vodka, 
servis je ľubovoľný 

- dôležité je podanie a vysvetlenie nápoja – zdôvodnenie, prečo sa súťažiaci 
rozhodol pre každú variantu, surovinu, metódu a pod. 

Garnitúra nápoja sa nepočíta ako surovina, môže byť zložená maximálne z 3 zložiek 
(napichovátka, štipce, a iné pomôcky na garnitúru sa nepočítajú za zložku) 

Kvalifikácia bude prebiehať na 2 baroch súčasne 

Súčasťou kvalifikácie bude tento rok aj test ktorý bude zameraný na výrobcu 
slovenských spiritov GAS Familia a Nestville. Podklady pre test sa budú dať stiahnuť 
priamo zo stránky www.skolabarmana.com a tiež budú zaslané v prílohe emailu spolu 
s propozíciami. 

http://www.skolabarmana.com/


 

 

FINÁLE 
 

Do finále postupuje najlepších 8 súťažiacich z kvalifikácie na základe 
rozhodnutia poroty 

Každý súťažiaci musí pripraviť v časovom limite 6 minút: 

- 4 porcie voľného nápoja s minimálnym obsahom 4cl. sponzorského 
produktu Goral Vodka MASTER  

na výber: Goral Vodka MASTER 40%, Goral MASTER Lime 40%, Goral 
MASTER Cranberry 40%, Goral MASTER Orange  40% alebo Goral 
MASTER Grapefruit 40% 

Nápoj, metóda prípravy, veľkosť, ostatné suroviny  

- maximálny počet surovín je 6, vrátane povinnej zložky Goral MASTER 
Vodka, servis je ľubovoľný 

- dôležité je podanie a vysvetlenie nápoja – zdôvodnenie, prečo sa 
súťažiaci rozhodol pre každú variantu, surovinu, metódu a pod. 

Garnitúra nápoja sa nepočíta ako surovina, môže byť zložená maximálne 
z 3 zložiek (napichovátka, štipce, a iné metódy sa nepočítajú za zložku) 

 

Finále  bude prebiehať na 2 baroch súčasne systémom  
1.-8. / 2.-7. / 3.-6. / 4.-5. 

 
 

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. Používať poháre s logom a značkou Goral 
MASTER je povolené.  

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. 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. 

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 súťaţných nápojov vytvára súťaţiaci pre súťaţ MASTER 
CUP 77 2020. Avšak musia obsahovať vţdy minimálne 4 cl zo 
sponzorských produktov (Goral Vodka MASTER). Prípadne ostatné 
liehoviny musia byť zvolené z produktového portfólia GAS Familia, 
produktové portfólio nájdete v propozíciach niţšie v texte.   

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

Nápoj na Kvalifikáciu a Finále je rovnaký.  

 
 

  



 

 

ALKOHOL A 100% ŠŤAVY DODANÉ ORGANIZÁTOROM 

 

Nestville Whisky Blended 40% Spišská Borovička Originál 40 % 

Nestville Whisky Blended 6yo 40% Spišská Slivovica Originál 45 % 
Nestville Whisky Single Barrel 40%  Spišská Malinovica Originál 40 % 
Nestville Cherry likér 35% Spišská Marhuľovica Originál 40 % 
 Spišská Slivovica Originál 52 % 
 Spišská Višňovica Originál 40 %  
Goral Vodka MASTER 40 %  Spišská Hruškovica Originál 40 % 
Goral MASTER Lime 40 %  Spišská Borovička s Horcom Originál 40 % 
Goral MASTER Cranberry 40 %  
Goral MASTER Grapefruit 40 % Tatra Balsam Bitter likér (horký) 35 %   
Goral MASTER Orange 40 %  

 Tatra Balsam Sweet likér (sladký) 33 % 
 Tatra Balsam Špeciál 52, 52 % 
 Tatra Balsam Forest Wind 50% (lesný dych)  

Goral Borovička Traditional 40 % 
Goral Hruška Traditional 40% Represent RUM White 38 %   
Goral Slivka Traditional 40% Jogaila Rum black 38 %  
 
 Brandy Zámoysky 40 % 
  
Spiš Orig. 1343 Hruška 38% 0,7l  
Spiš Orig. 1343 Slivka 38% 0,7l FAMILIA Premium Vodka 38%  
Spiš Orig. 1343 Višňa 38% 0,7l FAMILIA Premium Lime 38 % 
                                                                  FAMILIA Premium Cranberry 38 %  
Spiš Orig. 1343 Č.ríbezľa -baza 38%  
 
Venuta BIANCO 10%   Tequilla Orita Gold 38% 

Venuta DRY 10%     Tequilla Orita Silver 38% 
Venuta ROSSO 10%  
      Amareto Florence 21% 
      Amareto La Bella 18% 
Jan II Gin London dry 40 %  
 

FRUXI FRESH jablko 250ml  FRUXI FRESH jablko a malina 250ml 
FRUXI FRESH pomaranč 250ml  FRUXI FRESH jablko a mrkva 250ml 
FRUXI FRESH cvikla a jablko 250ml  FRUXI FRESH jablko a jahoda 250ml 
FRUXI FRESH jablko a čierna ríbezľa 250ml 
FRUXI FRESH jablko a mäta pieporná 250ml 
FRUXI FRESH jablko a rakytník 750ml 

 

 

 

 

Súťažiaci si môžu priniesť vlastné sirupy a suroviny, okrem sponzorských, pokiaľ nie sú 
v rozpore s pravidlami súťaže. 

  



 

 

 

POROTA 

Porota sa bude zameriavať na hodnotenie: 
 
COCKTAIL 

Názov nápoja  / Originálny a tematický názov 
Chuť    / Kombinácia, vyváženosť, spojenie s vodkou Goral Master 77 
Prezentácia  / Podanie nápoja, vysvetlenie vzniku nápoja 
Vzhľad   / Príťažlivý na vzhľad 
Technika prípravy / Správna voľba techniky prípravy pre nápoj 
 
TECHNIKA PRÁCE 

Čistota   / Celková čistota práce, baru, pomôcok, skla, odevu 
Štýl    / Vlastný štýl barmana pri práci,  
Choreografia  / Plynulosť pohybov, správna orientácia za barom 
Interakcia   / Zaujatie hostí 
Originalita    
Dojem  
 
MÍNUSOVÉ BODY 

Kvapky   / Každá rozliata kvapka sa hodnotí 1 mínusovým bodom 

Vyliatie   / Rozbitie sa hodnotí 10 mínusovými bodmi 

Rozbitie   / Rozbitie sa hodnotí 20 mínusovými bodmi 

Nedodržanie času / Každá 1 sekunda sa hodnotí 1 trestným bodom 

Chýbajúca surovina / Zabudnutá surovina alebo nesprávne množstvo 1 trestný bod 

Servis drinku / Rozdielna hladina v drinkoch každý začatý 1 cm rozdielu sa 

hodnotí 5 trestnými bodmi 

 

CENY PRE SÚŤAŢIACICH 

CENY PRE JEDNOTLIVCOV 

1 miesto - barmanské pomôcky v hodnote 100 eur 
 

Každý výherca získava automaticky aj výhru pre svoju školu 
 

CENY PRE ŠKOLY 

Tovarová podpora GAS Familia pre prvé, druhé a tretie miesto. 
 

Špeciálna cena za najchutnejší drink – Prehliadka Distilérky GAS Familia, Stará Ľubovňa 
pre celú triedu 


