
    PROPOZICE SOUTĚŽE  

   „Barista Poděbrady Cup 2013“  

 vložená soutěž Bacardi – Martini Poděbrady Cup 2013  

 

Pořadatel:   Hotelová škola Poděbrady        

Kdy:    19.března 2013 

Místo:   Kongresové centrum Lázeňská kolonáda, Poděbrady 

Registrace přihlášek: do 7. března 2013 

Garant soutěže:  pan Michal Křižka 

Kontaktní osoba:  Václav Mareš tel. 723 839 168, e-mail vasekm10@gmail.com  
   (přihlášky, informace) 

Soutěžní úkol:  - písemný test ze základů baristiky (botanické zařazení kávovníků, 
   zpracování kávy, příprava kávy a odborná terminologie) 

   - příprava 4 porcí kávy espresso, 4 porcí kávy cappuccino a 4 porcí 
   volného nápoje ve stanovený čas podle mezinárodně uznávaných  
   parametrů  

   - soutěžící mohou libovolně dekorativně upravit stůl pro porotu  

Soutěžní čas:  10 minut příprava pracoviště 

   15 minut příprava nápojů  

   10 minut úklid pracoviště 

Hodnocení:  4 členná degustační porota + 1 technický porotce  

   podle mezinárodních uznávaných kritérií  

 podle pravidel SCAE, pravidla ke stažení na:   

http://specialitycoffee.cz/wp-content/uploads/2011/04/Pravidla.pdf 

 soutěžící jsou povinni tyto pravidla dodržet 

Organizátor zajistí: čerstvě praženou kávu, mléko, kávovar, mlýnek, temper, odklepávač, 
   led kuželky, drcený 

 

 



Povinností soutěžících je zajistit si:  

   - porcelán na servis soutěžních nápojů včetně příslušenství (lžičky) a 
     příloh k nápojům (cukr, voda, atd.), tácy na servírování nápojů porotě, 

   - suroviny na přípravu volného nápoje, 

 - konvičky na mléko, 

 - skleničky na vodu pro porotu,   

   - čisticí prostředky (utěrky apod.) pro úklid pracovní plochy. 

 

Účastnický poplatek: 250,- Kč (součástí poplatku je oběd na hotelové škole) 

 

Časový harmonogram:  

   8:00-8:30  registrace účastníků v budově Hotelové školy  
     Poděbrady 

   8:30-9:00  písemný test v budově Hotelové školy Poděbrady 

   9:00-10:00 příprava zázemí v Kongresovém centru Lázeňská  
     kolonáda 

   10:00  první soutěžící 

Vyhlášení výsledků soutěže bude spojeno s vyhlášením výsledků cocktailové soutěže 
Bacardi-Martini Poděbrady Cup 2013. 

 

Před soutěží si lze vyzkoušet práci s kávovarem a připravit si zkušební porce kávy.  

Vyhlašovatel soutěže si vymezuje právo omezit počet účastníků a zařadit soutěžící podle 
pořadí registrovaných přihlášek. 

 

 

Účastí na soutěži potvrzuji, že jsem se seznámil s pravidly a souhlasím s nimi a že 
souhlasím s komerčním využitím fotografických, filmových či dalších záznamů, na nichž jsem 
zachycen a jsou pořízeny na soutěži nebo v souvislosti s ní. Povoluji používat mé jméno a 
vyobrazení v jakémkoliv formátu bez nároku na náhradu za účelem propagace soutěže 
Barista Poděbrady Cup. 

 


