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REGULAMIN
KONKURSU
Pragniemy zaprosić wszystkich adeptów sztuki Barmaństwa Flair na
Otwarte Mistrzostwa Polski.
Zwycięzca zawodów będzie miał przyjemność reprezentowania
Polski na Mistrzostwach Świata WCC 2022r.

1

Konkurs ,,Mistrzostwa Polski Barmanów Klasycznych” odbędzie się 18 maja 2022r.
Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn podczas Targów Euro Gastro.
2

Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Polskich Barmanów.
3

Rejestracja zawodników zostanie otwarta 15 kwietnia 2022 r. i potrwa do 10 maja 2022 r.
4

Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez stronę internetową http://www.spb-pba.org.pl/ ,
w zakładce aktualności znajdziesz formularz zgłoszeniowy.

5

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
• Członkostwo w SPB Stowarzyszenie Polskich Barmanów z aktualnie opłaconą składką roczną. Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem to zapraszamy na stronę: LINK
Sładka roczna wynosi 120 zł składka członkowska oraz 50 zł wpisowe nowego uczestnika. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe
75 1500 1881 1218 8002 9665 0000 w Tytule imię / nazwisko / Konkurs ,,Mistrzostwa Polski Barmanów"
• Udostępnienie wydarzenia konkursu na swoich social mediach (Instagram, Facebook itp do wyboru)
6

Członkostwo w SPB umożliwia udział w innych konkursach organizowanych przez
SPB i IBA na terenie całego kraju i za granicą Polski, w kategorii ,,Classic” i ,,Flair”.
7

Koszty związane z podróżą i zakwaterowaniem ponoszą zawodnicy.
8

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do użycia nazwisk, zdjęć, filmów oraz receptur koktajli przygotowanych przez barmanów w trakcie konkursu. .
9

Zawodnicy muszą mieć ukończone 18 lat w dniu konkursu, aby wziąć udział w wydarzeniach.

10

Liczba zawodników jest ograniczona do 20, decyduje kolejność zgłoszeń.
11

Organizator zapewnia na start, podstawowy produkt Rum Havana Club, Rum Havana Club 7.
12

Organizator zapewnia ,,Wejściówki na Targi”.
13

Wszyscy zawodnicy muszą być na miejscu o godzinie 10.30.
HALA B, STOISKO NR B1 22
14

Odprawa uczestników odbędzie się o godzinie 11.00 obecność obowiązkowa. W trakcie odprawy odbędzie się losowanie numerów startowych.
15

Zawodnicy występują w eleganckim ubiorze ( koszula, eleganckie spodnie/spódnica). W miejscu Konkursu oraz w czasie jego trwania Uczestnicy
nie mogą nosić ubrań z logotypami innych firm alkoholowych oraz produkujących syropy, puree, soki itp. poza logotypem sponsora konkursu.

16

Każdy zawodnik musi wykonać:

RECEPTURA

AUTORSKA

Każdy uczestnik musi przygotować
swoją własną autorską recepturę,
która nie była wcześniej nigdzie publikowana.

TECHNIKA
WYKONANIA

KLASYCZNA

Zasady IBA.

KATEGORIA
DRINKA

AFTER DINNER

Pojemność max 100 ml

PRODUKT
KONIECZNY

DOWOLNY RUM
HAVANA CLUB

ILOŚĆ
SKŁADNIKÓW

MAX 6

ILOŚĆ
SKŁADNIKÓW
ALKOHOLOWYCH

MAX 70ml
NA PORCJĘ

Użyć rumu havana club min. 15 ml (pozostałe
alkohole nie mogą być użyte w większej ilości
niż produkt konieczny do użycie).
Dekoracja umieszczona wewnątrz
lub dotykająca koktajlu traktowana jest jako
składnik.
Ilość składników alkoholowych nie może
przekraczać 70 ml na porcję.
Nie wliczamy do tego bitters do 2 dash.

16

Każdy zawodnik musi wykonać:

DEKORACJA
CZAS

SZKŁO

ART DECO
DEKORACJA 15MIN
PRZYGOTOWANIE STANOWISKA 5MIN
CZAS WYSTĘPU 5MIN

UCZESTNIK ORGANIZUJE
WE WŁASNYM ZAKRESIE

4 takich samych dekoracji.
Dekoracja x 4 szt. w wydzielonej strefie.
Przygotowanie stanowiska (baru) przed
przystąpieniem do występu.
Wykonanie 4 porcji swojej autorskiej
receptury w 5 min.

Kieliszek koktajlowy lub coupe

17

W formularzu zgłoszeniowym uczestnik musi zaznaczyć do której kategorii zalicza się jego cocktail: „dessert” czy „digestiv”.
18

Zawodnicy na swój występ mają 5 minuty, podczas których muszą wykonać jeden koktajl w 4 porcjach z użyciem obowiązkowego składnika min.
15 ml produkt Havana Rum (dowolny Rum Havana ).
Koktajl będzie testowany i oceniany przez profesjonalnych sędziów degustacyjnych.

19

Rozgrzewka będzie dostępna w wyznaczonej strefie.
20

Uczestnik może przygotować drinka metodą: Shake Stir, Muddle, Blend, Build, Throw lub dowolną kombinacją wyżej wymienionych metod wykonania. Organizator zapewnia blendery.
21

Do butelek exhibition flair zawodnicy mogą użyć dowolnych nalewaków. Dozwolone jest również przytrzymanie ich taśmą do butelki,
długość przytrzymania około 1 do 2 cm . Butelki do working flair muszą mieć nalewaki metalowe, a wbijanie ich jest niedozwolone.
Obowiązuje zakaz zatykania nalewaków pod groźbą dyskwalifikacji.
22

Nalewanie płynów do butelek odbywa się przy sędziach technicznych.
23

Zakaz zaklejania logotypów sponsor.
24

Zawodnicy mogą mieć własnych pomocników (barbacków) na scenie. (2 osoby).

25

Podczas working flair można używać własnych butelek, natomiast każdy będzie miał obowiązek wykonać przynajmniej jeden element/trik z butelką sponsora.
26

Wszystkie butelki użyte do working flair muszą być wypełnione na minimum 1/2 butelki.
27

Butelki do exhibition flair muszą mieć minimum 30 ml płynu. Butelki zapewnia uczestnik.
28

Butelki zostaną sprawdzone na scenie tuż przed startem każdego zawodnika.
29

Obowiązuje zakaz używania pustych butelek pod groźbą dyskwalifikacji.
30

Muzyka musi być dostarczona na nośniku USB (PENDRIVE).
31

Obowiązuje zakaz użycia muzyki z wulgarnym czy obraźliwym tekstem podczas występu na scenie.
32

Sprzęt barmański na barze jest dowolnie ustawiany przez zawodnika. Brak
któregokolwiek z deklarowanych uprzednio przez zawodnika elementów sprzętu będzie traktowany jako błąd zawodnika.

33

Sprzęt barmański na barze jest dowolnie ustawiany przez zawodnika. Brak
któregokolwiek z deklarowanych uprzednio przez zawodnika elementów sprzętu będzie traktowany jako błąd zawodnika.
34

Obowiązuje zakaz używania plastikowych butelek podczas występu.
35

Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy zawodników i innych
uczestników konkursu czy rzeczy osobiste zagubione podczas zawodów.
36

Organizator zapewnia: serwetki, ręczniki, lód, łopatki do lodu.
37

Zawodnicy na swój występ mają 5 minuty, podczas których muszą
wykonać jeden koktajl w 4 porcjach z użyciem minimum 15 ml Produkt Havana ( dowolny Rum )
38

Koktajl będzie testowany i oceniany przez profesjonalnych sędziów degustacyjnych. Punkty za koktajl zostaną dodane do noty flair.

40

Sędziowie będą Oceniać koktajl pod względem wyglądu, aromatu, smaku oraz oryginalności/kreatywności.
41

Nazwa koktajlu nie może zawierać wulgarnych nazw, jak również nie może zawierać
nazw kojarzących się z innymi markami i firmami produkującymi lub sprzedającymi alkohole.
42

Każdy z Uczestników będzie miał 15 min przed występem na samodzielne wykonanie dekoracji na forum otwartym w miejscu do tego przeznaczonym
43

Dekoracje muszą być wykonane na miejscu w przewidzianym czasie ze składników konsumpcyjnych (reguły IBA).
Dekoracja musi się znajdować na szkle - dodatki w postaci podstawek lub innych akcesoriów nie są dopuszczane.
44

W strefie przeznaczonej do przygotowań przed startem mogą znajdować się tylko Uczestnicy,
sędziowie oraz osoby związane z organizacją Konkursu.

45

Dopuszczalne jest używanie butelek oryginalnych butelek MONIN ( butelki nie mogą być brudne podrapane ) .
46

Po przekroczeniu dozwolonego czasu na scenie muzyka zostanie wyłączona.
Gotowość zawodnika do startu musi mieć miejsce najpóźniej do dwóch uczestników przed planowanym występem.
47

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji podczas konkursu zawodnika, który zagraża bezpieczeństwu publiczności,
wykonuje obsceniczne gesty, zachowania i nie stosuje się do regulaminu.
48

Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, naklejki..
49

Uczestnicy mają pełny wgląd do kart sędziowskich po zakończeniu Konkursu.
50

Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, który zdobył największą ilość punktów (punkty będą sumą oceny technicznej, noty degustacyjnej).

51

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów (dot. 3 pierwszych miejsc), Organizator ma prawo do przeprowadzenia dodatkowej rundy wyłaniającej zwycięzcę.
W innych wypadkach lepsza ocena degustacyjna daje przewagę, w drugiej kolejności ocena techniki.
52

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian regulaminu konkursu w każdym momencie z bezzwłocznym poinformowaniem uczestników konkursu..
53

Po zakończeniu Konkursu każdy Uczestnik ma prawo do złożenia Organizatorowi reklamacji, lecz nie później niż do upływu 15 minut od zakończenia każdej rundy.
54

Uczestnicy mają pełny wgląd do kart sędziowskich po zakończeniu Konkursu. .
55

Dekoracje muszą być wykonane na miejscu w przewidzianym czasie ze składników konsumpcyjnych (reguły IBA).
Dekoracja musi się znajdować na szkle - dodatki w postaci podstawek lub innych akcesoriów nie są dopuszczane.

56

Żaden wcześniej przygotowany element dekoracji nie będzie dopuszczony.
57

Do dekoracji Uczestnik może wykonywać wyłącznie w 100% jadalne składniki z wyjątkiem wykałaczek i klamerek/spinaczy, które pełnią jedynie funkcję montowania dekoracji.
58

Dekoracja cocktailu nie może dominować nad smakiem drinka.
59

Czas na przygotowanie stanowiska przed startem wynosi 5 minuty.
60

Przekroczenie czasu występu będzie skutkowało punktami karnymi: każde 15 s= 15 pkt karnych.
61

Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie: naczyń konsumpcyjnych, butelek, tace, sprzęt barmański
oraz inne rzeczy potrzebne do przygotowania ich autorskich receptur (w tym także składniki dekoracyjne).

62

Dozwolone jest użycie 1 produkt home-made, ale nie jako zamiennik produktu bazowego (rum Havana),
lecz jako dodatkowy składnik. Metoda przygotowania produktu homemade musi być dokładnie opisana w formularzu zgłoszeniowym.
63

Nie dozwolone jest użycie rumu innego niż z portfolio Havana
64

Dozwolone jest użycie pianek z syfonów, jednak przygotowanie tego składnika odbywa się podczas 5- minutowego występu konkursowego. Receptura dodatkowego składnika musi być
dokładnie opisana w formularzu zgłoszeniowym. Pianka jest liczona jako jeden z sześciu składników cocktailu.
65

Nie dozwolone jest użycie ognia.
66

Nie dozwolone jest użycie sztucznych barwników.
67

Dozwolone jest użycie produktów nabiałowych.

68

Pracę techniczną Uczestników będą nadzorować i oceniać sędziowie techniczni - ocena zgodna z zasadami IBA.
69

Podczas występu - jednego Uczestnika oceniać będzie trzech sędzia techniczny.
70

Za notę degustacyjną odpowiada specjalna komisja, która ocenia: wygląd, zapach i smak kompozycji.
71

Sędziowie będą używać do oceny Uczestników kart sędziowskich zgłoszonych i zatwierdzonych przez SPB.
Na końcu regulaminu znajdują się karty oceny technicznej i degustacyjnej.
72

Za zajęcie pierwszego miejsca laureat otrzymuje dyplom oraz zostaje reprezentantem Polski na
WCC World Cocktail Championship na Kubie (opłaty za przelot w obie strony, pobyt i zaproszenie na kongres zapewnione).

73

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika, który zagraża bezpieczeństwu publiczności,
wykonuje obsceniczne gesty, zachowania i nie stosuje się do regulaminu.
74

Po zakończeniu Konkursu każdy Uczestnik ma prawo do złożenia Organizatorowi protestu, lecz nie później niż do upływu 15 minut od zakończenia każdej rundy.
75

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmianę regulaminu konkursu w każdym momencie z bezzwłocznym poinformowaniem uczestników konkursu.
Pytania dotyczące regulaminu proszę kierować na adres e-mail: cieslar@spb-pba.org.pl
76

Naruszenie któregokolwiek z punktów regulaminu może spowodować dyskwalifikację zawodnika.
77

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym komunikowania się z
Uczestnikami w kwestiach związanych z Konkursem, powiadamiania Uczestników o kolejnych edycjach konkursu,
wyłonienia zwycięzców, wydania nagród, a także rozpatrzenia ewentualnych protestów Uczestników dotyczących Konkursu.
Administrator przetwarza dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
78

Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 a) oraz b) RODO, a w zakresie wizerunku na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. a) RODO.

FORMULARZ OCENY TECHNICZNEJ IBA DO KONKURSU FLAIR

NUMER / IMIĘ i NAZWISKO ZAWODNIKA:

NUMER / NAZWA KOKTAJLU:

SUMA PUNKTÓW 775

PREZENCJA I INTERAKCJA (0-160 PUNKTÓW)
Schludność w trakcie wykonywania rutyny
Interakcja z publicznością
Kunszt flair-owy (flair przy użyciu dostępnych przyborów)
Czystość po wykonaniu rutyny

TRUDNOŚĆ I PREZENTACJA (0-420 PUNKTÓW)
Różnorodność ruchów
Working flair
Synchronizacja z muzyką
Oryginalność- kreatywność
Poziom wykonywanych ruchów

WYKONANIE (0-220 PUNKTÓW)
Płynność
Pewność oraz kontrola w wykonywaniu ruchów
Wlewanie
Popisowość

PUNKTY UJEMNE (POTRĄCENIE)
Upadki: 5 punktów za upadek
Rozlania: 2 punkty za rozlanie
Rozbicia: 40 punktów za rozbicie
Niezdarność: 3 punkty za każdą nieporadność
Ogony: 3 punkty za ogon
Flair-owanie pustymi butelkami: 10 punktów za butelkę
Pominięcie składnika: 20 punktów
Niepoprawne przygotowanie dekoracji: 40 punktów
Przekroczenie czasu na przygotowanie dekoracji: 15 punktów

ODLICZENIA

DODANE

KOMENTARZ

30
50
50
25

ODLICZENIA

DODANE

80
80
60
90
90

ODLICZENIA

DODANE

KOMENTARZ

ODJĘTE

KOMENTARZ

50
50
50
70

ILOŚĆ

FORMULARZ OCENY TECHNICZNEJ IBA DO KONKURSU WCC

LIMIT CZASU 5 min.

ODJĘTE

CZAS : ............... Min. ............... Sec. PRZEKROCZENIE CZASU | 10 punktów za każde 10 sekund

-

SUMA ODJĘTYCH PUNKTÓW

-

SUMA ........./775 Punktów

-

.......................................
IMIĘ I NAZWISKO
SĘDZIEGO TECHNICZNEGO

.......................................
IMIĘ I NAZWISKO
ZAWODNIKA

KOMENTARZ

FORMULARZ OCENY DEGUSTACJNEJ IBA DO KONKURSU FLAIR

NUMER ZAWODNIKA:

NUMER KOKTAJLU:

MAX ŁĄCZNA SUMA PUNKTÓW 75 ( 3 SĘDZIÓW )

WYGLĄD
Schludność ( np. zniszczony garnisz / dekoracja upuszczona do drinka
Oryginalność / Kreatywność
Czystość

AROMAT

SKALA

PUNKT (15)

KOMENTARZ

PUNKT (10)

KOMENTARZ

PUNKT (35)

KOMENTARZ

PUNKT (15)

KOMENTARZ

Doskonały 12-25
B. dobry 8-11
Dobry 4-7
Zadowalający 1-3

SKALA
Doskonały 9-10
B. dobry 6-8
Dobry 4-5
Zadowalający 1-3

Zbalansowany
Przyjemny
Intrygujący

SMAK
Smak ( kwaśny/wytrawny / słodki )
Zbalansowany (słodki / kwaśny )
Posmak ( przyjemny / odpychający / chce się więcej / długo utrzymujący się )

DEKORACJA
Schludność / oryginalność

SKALA
Doskonały 30-35
B. dobry 20-29
Dobry 10-19
Zadowalający 1-9

SKALA
Doskonały 12-15
B. dobry 8-11
Dobry 4-7
Zadowalający 1-3

FORMULARZ OCENY DEGUSTACJNEJ IBA DO KONKURSU FLAIR

PUNKT
SUMA............. / 87 PUNKTÓW

-

......................................................
IMIĘ I NAZWISKO
SĘDZIA DEGUSTACJNY

-

......................................................
IMIĘ I NAZWISKO
ZAWODNIKA

