
Правила Флейър 
 

1. На състезателя се отпускат пет (5) минути за подготовка за състезанието. 
2.  Времето за подготовка започва веднага след като предишният участник 
е напуснал сцената и барът е почистен. 

3. Санкция: Участникът ще бъде санкциониран с пет (5) точки за всеки 
десет (10) секунди просрочено време по време на подготовката. 

      Представяне  
1. На състезателя се отпускат пет (5) минути за представяне. 
2.  Състезателят трябва да направи три (3) идентични коктейла по време на 
представянето си в посоченото време. 

3. Хронометристът известява състезателя с обратно броене, когато останат 
четири (4) минути, съответно три (3), две (2) и една (1). 

4. Всяка бутилка за представянето по флеър трябва да съдържа най-малко 3 
cl от действителното алкохолно питие, сироп и сокове, използвани в 
рецептата. 

5. Рецептите, които се изпълняват на представянето трябва да са от 
продуктовата листа на спонсора .  НАТИСНИ ТУК    

6. Състезателят трябва да почисти стейшъна си в рамките на четири (4) 
минути след представянето. Назначават се асистенти за оказване на 
съдействие. 

 Санкции 
1. Състезател, който просрочи с шест (6) минути, се санкционира с 
отнемане на сто (100)  точки. 

2. Състезател, който използва празни бутилки за флеър, се санкционира. 
3. След като продуктът вече е излян от бутилката, тя не може да бъде 
използвана отново за флеър.  

 Дисквалификация 
1. Рецепта, която не е представена с продукт(и) от продуктовата листа на 
спонсора, ще доведе до дисквалифициране на състезателя. 

2. Използването на стъклено изделие, което не е посочено в листата на 
спонсора, води до дисквалифициране. 

 Организиране  
1. Оборудването и бутилките трябва да се съхраняват в касета и да бъдат 
подредени в хранилище.  

2. Състезателят трябва сам да донесе необходимите според рецептата 
празни бутилки. Те ще се използват в случай на счупване. Организаторът 
не осигурява празни бутилки. 

3. Състезателят може да налее количеството алкохол, което се изисква в 
бутилки пред проверяващата комисия (спонсорирана листа) или да 
използва бутилки, които са доставени. 

4. Бутилките от спонсорите, представени на сцената, трябва да бъдат нови, 
чисти и с нов етикет. Не трябва да се използват бутилки със стар или 
мръсен етикет. 

5. Състезателят може да използва официалните пластмасови бутилки на 
IBA за флеър за соковете или оригиналните бутилки или кутии на 
соковете. 

6. Не се разрешават бутилки половин размер (375 ml) или миниатюрни 
бутилки, освен, ако това не е размерът, осигурен от спонсора. 

7.  Състезателят сам си осигурява наливник-пурер.  



8. Не се разрешава залепването със скоч лента на наливниците. 
9. Не трябва да има отличителен етикет на бутилката освен оригиналния. 
10. Всички бутилки и украси за флеър трябва да бъдат приготвени най-малко 
половин час преди да започне събитието. 

11.  Състезателят донася собствено CD. Дисковете трябва да са обозначени с 
името на състезателя, заглавието и номера на песента. 

    Украси	
1	Състезателите	са	длъжни	да	си	осигурят	украсата	сами	.	
2	 Украсите	 се	 приготвят	 (нарязват)	 преди	 излизане	 на	 сцената.	 Времето,	
отредено	за	приготовление	на	украсите,	е	15	минути.	Подготвените	украси	
се	сглобяват	след	като	напитката	е	приготвена	на	сцената.	
3	 Украсата	 не	 трябва	 да	 наподобява	 или	 прилича	 на	 знак,	 лого	 или	
емблема,	които	могат	да	се	идентифицират.	
4 Украсите	трябва	да	са	ядливи.		
5 Изкуствени	аранжировки	или	бои	за	храна	не	са	позволени.		
6 Добавки	 като	 захар,	 сол,	 пипер,	 индийско	 орехче,	 канела	 и	 други,	

използвани	повсеместно	в	сета,	се	допускат	до	състезание.	
7 За	 използване	 в	 състезанието	 се	 допускат	 само	 стандартните,	 къси	 и	

дълги	сламки,	бъркалки	и	клечки,	или	се	подсигуряват	от	организатора.	
Всички	спорни	украси	трябва	предварително	да	се	одобрят	от	Журито 
 


