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Cъстезател N° Коктейл  N°

ВСИЧКО 350 ТОЧКИ

БРИФИНГ ПРИСПАДАНЕ ПРИСПАДАНЕ КОМЕНТАР
Cъстезателя идва твърде късно или не пристига 10

ПОДГОТОВКА НА РАБОТНОТО МЯСТО ПРИСПАДАНЕ Приспадане КОМЕНТАР
Бутилките не са подредени с етикети към публиката по рецептата 10

Чаши:не са чисти или  са нащърбени 10

Бар инструментите не са чисти или начупени 10

Забравени неща в подготвителната 10

Не е проверено качеството  и количеството на ледът 10

БАР ИНСТРУМЕНТИ И РАБОТА С ЛЕДА ПРИСПАДАНЕ Приспадане КОМЕНТАР
Не се охлаждат чашите и баровите инструменти/шейкър 15

Водата от леда не се излива от шейкър/чаши/барова чаша и други 20

Изпускане на едно ледче или инструмент 5

Изпускане на повече от едно ледче или инструменти 15

НАЛИВАНЕ И РАЗЛИВАНЕ ПРИСПАДАНЕ Приспадане КОМЕНТАР
Малко или повече наливане от продуктите заложени в рецептата 15

Разливане-капки- дашове по-работната площт на масата 10

не равно ниво на коктейла в чашите 15

Коктейли с еднакъв капацитет-твърде къси или дълги 15

Опитване или тестинг на коктейла на сцената 10

БАР ТЕХНИКА ПРИСПАДАНЕ Приспадане КОМЕНТАР
При наливане не се спазва ред / от - към + alc° или  от  + към  - alc° 15

Бутилките не са наредени с етикет към публиката 10

Грешна манипулация с чашите - в долна част не горна 15

Не се презентират етикетите на бутилките към публиката 5

Неподходяща работна техника/напр.кръстосване на ръце 5               

Колебливост и неришителност на състезателя 10

 Рутинни стъпки реализирани не по ред или неправилно 15

Гарнитурата, Декорацията или сламки се докосват с ръце 10

Носене на съшите ръкавици след края на представянето 15

РЕЦЕПТА-ГАРНИТУРА-ДЕКОРАЦИЯ ПРИСПАДАНЕ Приспадане КОМЕНТАР
Гарнитурата или Декорацията е паднала 10

Гарнитурата или Декорацията не са сложени от 1-ви път 10

Гарнитурата или Декорацията не са по рецептата 15

Коктейла не се изпълнява по рецепта Дисквалификация Дисквалификация Проверка- рецептата на сцената!

Използване на забранени съставки извън позволените Дисквалификация Дисквалификация Проверка- рецептата на сцената!

Плодовите сокове не са разбъркани или разклатени 10

ДРЕС КОД - УНИФОРМА - ОБЛЕКЛО ПРИСПАДАНЕ Приспадане КОМЕНТАР
Облеклото не е чисто или раздърпано 10

Обувките не са чисти 5

Дълга коса - не е прилежно прибрана 5

Прекалена демонстрация на златни накити и други 5

ЛИМИТИРАНО ВРЕМЕ 7 МИН.                                             ПРИСПАДАНЕ Приспадане КОМЕНТАР
ВРЕМЕ :  …..........МИН  ….............СЕК….....

ИЗВЪН ВРЕМЕТО    минус 15 точки на всеки 15 секунди.

ОБЩО ПРИСПАДНАТИ ТОЧКИ 0

ОБЩО: начало ….../350 Точки 350
Teхническо жури име и подпис I Cъстезател име и подпис I


