ПРАВИЛА КЛАСИКА
1 ви ФОРМАТ ще се проведе в три рунда.
1 РУНД: ЗНАНИЯ
Тестови изпит за знания-50 въпроса
-време 15 минути.
Всеки верен въпрос носи по1 точка на състезателя.
2 РУНД: ПУРИНГ ТЕСТ
Всеки участник трябва да налее произволно зададени от журито
количества напитки(сироп,алкохол,ликьор), без мярка в съд
определен в момента.
Мерни еденици,които ще се задават – 5мл,10мл,15мл,20мл и така
до 100мл.
Оценяване :15 точки за точност
Отклонение до 5мл- 5 точки
Отклонение над 5мл- 0 точки
Лиека се осигурява от организаторите.
15 СЪСТЕЗАТЕЛЯ СЪБРАЛИ НАЙ МНОГО ТОЧКИ ОТ 1ви и 2ри РУНД СЕ
СЪСТЕЗАВАТ В 3ти РУНД
КОКТЕЙЛ ЗА СЛЕД ВЕЧЕРЯ
– Коктейлите за след вечеря могат да се състоят от база, съставена
от един (1) или повече ликьори, ако се използват като основни
съставки в една и съща рецепта. Използването на една (1) или две
(2) алкохолни напитки като базов алкохол, не е задължително в
Състезанието за Коктейл за след вечеря.

– Коктейлите за след вечеря се сервират само в коктейлна чаша
(Мартини чаша) осигурени от самия състезател.
– Използват се само продукти описани в кошницата,изключение
правят само пресни билки и подправки закупени от магазинната
мрежа.
– Обем на коктейла : от 70мл до 100мл.
Записването за участие в състезанието става по електронен път с
изпращането на рецепта за коктейла.
Рецептите се попълват във формуляра, който можете да изтеглите и
се изпращат на e-mail адрес: office@bab.bg.
Изпращането на рецептите за става най-късно до 14.04.2018 на
посочения електронен адрес, а рецептата трябва да бъде описана
според посочените по-долу изисквания.
Състезател който не си е изпратил рецептата в срок е длъжен сам да
си осигури съставките за състезанието.
Всички рецепти стават собственост на БАБ.
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 .

