
ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПО ФЛЕЪР 
___________________________________________________________________________  
 
18.09.22г.  
всички участници играят по предварителен жребий изтеглен на техническата пресконференция. 
Класирането от този ден подрежда участието на състезателите за 19.03.23г. на Гранд финала като 
подреждането е обратно на заетите места. Първият класирал се от предният ден излиза последен 
на Гранд финала, вторият става предпоследен участник и т.н. 
 
19.03.22г.  
всички състезатели във флеар трябва задължително да са участвали в квалификации предният 
ден. 
Гранд финала всеки състезател започва с нула точки.  
Точките от предният ден са само и единствено за класиране и подреждане на финалистите за 
участие Гранд финала. 
 
 

A. Подготовка  
 

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. 
 
     Б. 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 две (2) 

минути, една и половина(1, 30), една (1) и от тридесет (30) секунди на всеки десет 
(10) секунди. 

 
4. Всяка бутилка за представянето по флеър трябва да съдържа най-малко 3 cl от 

действителното алкохолно питие, сироп и сокове, използвани в рецептата и 
минимум 300мл. за задължителни два вида игра тип Working flair.  

 
5. Рецептите, които се изпълняват на представянето трябва да са от продуктовата 

листа на спонсора .      
 

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

 
 

 
в. Санкции 
 
 



1. Състезател, който просрочи пет (5) минути, се санкционира с отнемане на: 
- До 15сек. с двадесет и пет (25)  точки. 
- От 15 – 30 сек. с шестдесет (60) точки. 
- От 30 – 60 сек. със сто (100) точки. 
- След шестата минута – декласиране. 

  
2. Състезател, който използва празни бутилки за флеър, се декласира. 

 
3. След като продуктът вече е излян от бутилката, тя не може да бъде използвана 

отново за флеър.  
 
г. Дисквалификация 
 

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

 
2. Използването на стъклена бутилка, която е без етикет с напитка посочена в 

листата на спонсора, води до дисквалифициране. Изключение прави бутилката за 
фреш. 
 

3. Заменянето на стъклени бутилки с конкурентни такива води до 
дисквалификация. Например бутилка „ Джифарт“ с етикет „ Монин“ или 
обратно. 

 
д. Организация на предварителна подготовка  
 

1. Състезателят трябва сам да донесе необходимите според рецептата празни 
бутилки. Те ще се използват за представянето на състезателя и допълнителни в 
случай на счупване. Организаторът не осигурява празни бутилки. 

 
2. Състезателят може да налее количеството алкохол, което се изисква в бутилки 

пред проверяващата комисия (спонсорирана листа) или да използва бутилки, 
които са доставени и одобрени от комисията. 

 
3. 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. 
 

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

 
5. Не се разрешават бутилки половин размер (375 ml) или миниатюрни бутилки, 

освен, ако това не е размерът, осигурен от спонсора. 
 

6.  Състезателят сам си осигурява наливник-пурер.  
 

7. Не се разрешава запушването със скоч лента на наливниците или входа за въздух. 
 

8. Не трябва да има отличителен етикет на бутилката освен оригиналния( за фреш 
бутилки – етикет с логото на БАБ). 



 
9. Всички бутилки и украси за флеър трябва да бъдат приготвени най-малко 

половин час преди да започне събитието. 
 

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

 
Г. Общи условия  

 
1. Под внимание се взема хигиената – очаква се тя да е от първостепенно значение. 

 
2. Състезателят трябва да е добре облечен, да носи спретнато облекло. Не се 

разрешават парцаливи тениски (или дънки). Неугледен външен вид води до 
отнемане на петдесет(50) точки от личният резултат. 

 
3. Името на коктейла трябва да кореспондира на коктейла, който се представя, за да 

получи максимален брой точки за добро съответствие (асоциация) - коктейл и 
име.  

 
4. Не се позволяват неприлични действия, имена и/или жестове. 

 
5. Могат да се използват само одобрени стъклени изделия от официалния списък.  

 
6. Състезателят трябва да използва стъклените изделия, посочени в представената 

рецепта. 
 

7. Коктейлът, който ще бъде създаден може да бъде от всяка една категория – 
Коктейл (Шорт дринк), ЛОУ АБВ коктейл или Лонг дринк. 

 
8. Може да се използва всеки един метод за приготвянето на коктейл – разбиване с 

шейкър, миксиране, блендиране, разбъркване, изграждане. 
 

9. Трябва да се приготвят и представят за дегустиране три (3) коктейла. 
 

10. Вкусът и външният вид на коктейла са от особено значение и оказват голямо 
влияние на общия брой присъждани точки. 
 

11. Задължително е състезателят да има и да покаже тема в представянето си. 
Например : Състезателя е облечен в началото като пират, а музиката е от филма 
“Карибски пирати“, коктейла е с име „Джон Силвър“. 

 
 

 


