ПРАВИЛА ФЛЕЪР
Кандидати
Кандидатите трябва да са или професионални бармани, или да
посещават барманско училище навършили 18 години.
Участниците трябва да се регистрират за състезанието и да изпратят
рецептите си съгласно определените от организатора условия
В деня на състезанието кандидатите трябва да използват същата
рецепта, с която са заявили участието си. В противен случай може да
бъдат дисквалифицирани от състезанието.
Рецепти
Рецептата трябва да е изразена в сантилитри, с цели (1, 3, 5 и т.н.)
и/или дробни (1/2, 11/2, 21/2) числа, както и с най-малките
количества: дажове (няколко капки) и дроп (една капка)
Максималният брой съставки, позволени за направата на коктейла е
седем (7).
Чашите се осигуряват от самия състезател.
Компонентите могат да се мерят с мерки или да се наливат
свободно.
Всички напитки могат да се разбъркат на ръка, да се приготвят на
ръка с шейкър или блендират с електрически миксер.
Състезателят използва собствени, прибори и инструменти за
приготвянето на коктейла.
Съставки
Домашно приготвени или собственоръчно направени сиропи или
пюрета не се допускат.
Животинските продукти да са само: прясно мляко, сметана или
яйца.
Подгряти / загряти компоненти се допускат.
Каквито и да е заместители на съставките в оригиналната рецепта
трябва да са одобрени от Журито преди приготовлението на
коктейла.
Украси

Състезателите са длъжни да си осигурят украсата сами .
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.
Украсата не трябва да наподобява или прилича на знак, лого или
емблема, които могат да се идентифицират.
Украсите трябва да са ядливи.
Изкуствени аранжировки или бои за храна не са позволени.
Добавки като захар, сол, пипер, индийско орехче, канела и други,
използвани повсеместно в сета, се допускат до състезание.
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 .
Формат на състезанието
Последователността на участието на състезателите ще се определи
чрез жребий.
На бара излизат едновременно 3 състезателя.
Всеки състезател има шест (6) минутен лимит за пет (5) коктейла.
Всички решения на Журито са окончателни и не подлежат на
промяна.
Представяне
На състезателя се отпускат пет (5) минути за представяне.
Състезателят трябва да направи три (3) идентични коктейла по
време на представянето си в посоченото време.
Хронометристът известява състезателя с обратно броене, когато
останат четири (4) минути, съответно три (3), две (2) и една (1).
Всяка бутилка за представянето по флеър трябва да съдържа наймалко 3 cl от действителното алкохолно питие, сироп и сокове,
използвани в рецептата.
Рецептите, които се изпълняват на представянето трябва да са от
продуктовата листа на спонсора .

Състезателят трябва да почисти стейшъна си в рамките на четири (4)
минути след представянето. Назначават се асистенти за оказване на
съдействие.
Санкции
Състезател, който просрочи с шест (6) минути, се санкционира с
отнемане на сто (100) точки.
Състезател, който използва празни бутилки за флеър, се
санкционира.
След като продуктът вече е излян от бутилката, тя не може да бъде
използвана отново за флеър.
Дисквалификация
Рецепта, която не е представена с продукт(и) от продуктовата листа
на спонсора, ще доведе до дисквалифициране на състезателя.
Използването на стъклено изделие, което не е посочено в листата на
спонсора, води до дисквалифициране.
Организиране
Оборудването и бутилките трябва да се съхраняват в касета и да
бъдат подредени в хранилище.
Състезателят трябва сам да донесе необходимите според рецептата
празни бутилки. Те ще се използват в случай на счупване.
Организаторът не осигурява празни бутилки.
Състезателят може да налее количеството алкохол, което се изисква
в бутилки пред проверяващата комисия (спонсорирана листа) или
да използва бутилки, които са доставени.
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.
Състезателят може да използва официалните пластмасови бутилки
на IBA за флеър за соковете или оригиналните бутилки или кутии на
соковете.
Не се разрешават бутилки половин размер (375 ml) или миниатюрни
бутилки, освен, ако това не е размерът, осигурен от спонсора.
Състезателят сам си осигурява наливник-пурер.
Не се разрешава залепването със скоч лента на наливниците.

Не трябва да има отличителен етикет на бутилката освен
оригиналния.
Всички бутилки и украси за флеър трябва да бъдат приготвени наймалко половин час преди да започне събитието.
Състезателят донася собствено CD. Дисковете трябва да са
обозначени с името на състезателя, заглавието и номера на песента.

