ΕΝΩΣΗ ΜΡΑΜΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
HELLENIC BARMEN ASSOCIATION
Member of International Bartender Association

ΡΟΚΗΥΞΗ
13ου Ρανελλινιου Ρρωτακλιματοσ Flair 2017
τα πλαίςια του 22ου Πανελλθνίου Πρωτακλιματοσ Cocktail που κα διοργανωκεί ςτθν 12θ
HO.RE.CA, 10-13 Φεβρουαρίου 2017 ςτο Metropolitan Expo ςτο αεροδρόμιο Ελ. Βενιηζλοσ, κα
διεξαχκεί το 13Ο Πανελλινιο Πρωτάκλθμα Flair.
κοπόσ του διαγωνιςμοφ είναι θ ανακιρυξθ του εκπροςϊπου τθσ χϊρασ ςτθν κατθγορία Flair ςτο
Παγκόςμιο Πρωτάκλθμα τθσ ΙΒΑ ςτα πλαίςια τθσ 66θσ ςυνάντθςθσ των χωρϊν που είναι επίςθμα
μζλθ τθσ, όπου κα διεξαχκεί ςτθν Κοπεγχάγθ τθσ Δανίασ.
Η κατθγορία των κοκτζιλ που επιλζχκθκε είναι Fancy Drink. Η θμζρα διεξαγωγισ είναι θ Δευτζρα
13/02/2017 από τισ 16:00 ζωσ τισ 20:00, ςτα πλαίςια του τελικοφ γφρου.. Οι διαγωνιηόμενοι
πρζπει να βρίςκονται ςτον χώρο ςτισ 15:00. τον διαγωνιςμό του Flair tenting οι
διαγωνιηόμενοι κα παρουςιάςουν μία πρωτότυπθ ςυνταγι θ οποία κα αξιολογθκεί τόςο τεχνικά
όςο και γευςτικά.
Ρροχποκζςεισ Ειςόδου κοινοφ
Η ζκκεςθ HORECA είναι αποκλειςτικά μια εμπορικι ζκκεςθ. Η είςοδοσ επιτρζπεται αυςτθρά μόνο
ςε επαγγελματίεσ του κλάδου! Η πρόςκλθςθ που κρατάτε ςτα χζρια ςασ ιςχφει μόνο για 2 άτομα.
Κάκε επιπλζον άτομο κα πλθρϊνει ειςιτιριο 15 ευρϊ. Απαγορεφεται αυςτθρά θ είςοδοσ ςε
βρζφθ, μωρά ςε καρότςια και γενικά ςε παιδιά θλικίασ κάτω των 12 ετϊν. Δεν κα επιτραπεί θ
είςοδοσ ςε μθ επαγγελματίεσ του κλάδου, ακόμθ και αν φζρουν μαηί τουσ τθν πρόςκλθςθ αυτι.
Όλοι οι διαγωνιηόμενοι κα ζχουν εξαςφαλιςμζνθ τθν είςοδο τουσ ςτθν ζκκεςθ από τθν
οργανωτικι επιτροπι. Η ΕΜΕ κα ετοιμάςει μια λίςτα με τα ονόματα των διαγωνιηομζνων, θ
οποία κα βρίςκεται ςτθν είςοδο του Lobby 1 υπεφκυνθ για τθν είςοδο κα είναι θ κα. Διμθτρα
Ζλλθνα. . Από τθν κεντρικι είςοδο τθσ ζκκεςθσ Lobby 4 υπεφκυνθ για τθν είςοδο κα είναι θ κα.
Αλζκα Κ ακάβα.
Η είςοδοσ επιτρζπεται μόνο ςτα άτομα των οποίων τα ονόματα ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτισ λίςτεσ τθσ
ΕΜΕ,και ςτα μζλθ επιδεικνφοντασ τθν κάρτα μζλουσ, και όχι ςε ςυνοδεία τουσ π.χ. γονείσ, φίλουσ
κ.λπ. τθ ςυνζχεια οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να απευκυνκοφν ςτθν ΕΜΕ ςτο χϊρο του Βeer &
Spirits Show που βρίςκεται ςτο HALL 1 για να παραλάβουν τα καρτελάκια τουσ.
Ρλθροφορίεσ
Όςοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν κα πρζπει να ςτείλουν τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ με τθν
ςυνταγι τουσ,ςυμπλθρϊνοντασ τθν ςχετικι φόρμα που είναι αναρτθμζνθ ςτο επίςθμο site τθσ
ΕΜΕ (www.hba-net.gr) το αργότερο ζωσ τθν 20/1/2017.
Όλεσ οι ςυνταγζσ των ςυμμετεχόντων κα αξιολογθκοφν από τθν Οργανωτικι Επιτροπι τθσ ΕΜΕ
με βάςθ τθ ςφνκεςι τουσ πριν τον διαγωνιςμό. Οι ςυνταγζσ που δεν κα πλθροφν τισ
προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ κα ακυρϊνονται αυτομάτωσ από τθν διαδικαςία. Οι

τελικοί ςυμμετζχοντεσ κα ανακοινωκοφν ςτον ιςτοχϊρο και ςτο Facebook group τθσ ΕΜΕ.
Συνοπτικό Ρρόγραμμα 13ου Ρανελλθνίου Ρρωτακλιματοσ Flair 2017
Δευτζρα 13 Φεβρουάριου 2017
16:00 - 20:00 Σελικοί διαγωνιςμοί Flair - Classic Ζνωςθσ Μπάρμεν Ελλάδοσ
Ρρόςβαςθ
Σο METROPOLITAN EXPO βρίςκεται ςτο τζλοσ τθσ Αττικισ Οδοφ προσ Αεροδρόμιο, μόλισ 2 km μετά από
όλουσ τουσ χϊρουσ του Αεροδρομίου.
Πιο αναλυτικά:
Οδικώσ: Μζςω τθσ Αττικισ Οδοφ
Λεωφορείο (shuttle bus): ςυνεχισ εςωτερικι ςυγκοινωνία από το τάςθ Δουκ. Πλακεντίασ με ειδικι
ςιμανςθ.
Metro: τάςθ Αεροδρόμιο, γραμμι 3 – Αιγάλεω / Μοναςτθράκι / Δουκ. Πλακεντίασ / Αεροδρόμιο
Ρροαςτιακόσ Σιδθρόδρομοσ: τάςθ Αεροδρόμιο , γραμμι Νερατηιϊτιςςα – Δουκ. Πλακεντίασ
/ Αεροδρόμιo
ΟΑΣA: Όλα τα λεωφορεία Express τθσ Αττικισ για Αεροδρόμιο (X92 / Κθφιςιά – X93 / ΚΣΕΛ Κθφιςοφ &
Λιοςίων – X94 / φνταγμα – X96 / Πειραιάσ – X97 / Δάφνθ)
Κανονιςμόσ Διαγωνιςμοφ 13ου Ρανελλθνίου Ρρωτακλιματοσ Flair 2017
1. το διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν μζροσ αποκλειςτικά ταμειακά ενιμερα μζλθ τθσ Ζνωςθσ
Barmen Ελλάδοσ.
2. H κατθγορία του Cocktail είναι Fancy Drink.
3. Οποιαδιποτε μζκοδοσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν παραςκευι τθσ ςυνταγισ.
4. Η ςυνταγι πρζπει να περιζχει προϊόντα μόνο των χορθγϊν τθσ ζνωςθσ. τα ςυςτατικά κα πρζπει να
περιζχεται ςε ποςότθτα τουλάχιςτον 2 cls κάποιο ι κάποια από τα προϊόντα του Διακεκριμζνου
χορθγοφ του φετινοφ διαγωνιςμοφ Β.. ΚΑΡΟΤΛΙΑ. Εξαίρεςθ αποτελοφν τα γαλακτοκομικά προϊόντα
(γάλα, κρζμα), τα μπαχαρικά, οι χυμοί λάιμ και λεμονιοφ και φρζςκα φροφτα που δεν
περιζχονται ωσ γεφςθ ςτθν λίςτα των χορθγϊν τθσ ΕΜΕ.
5. Ο κάκε διαγωνιηόμενοσ κα παραςκευάςει (3) τρία ποτά από τθν ςυνταγι του ςε πζντε (5) λεπτά.
Για τθν γαρνιτοφρα, με εξαίρεςθ τα λουλοφδια, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί οτιδιποτε φαγϊςιμο. Η
προετοιμαςία τθσ κα γίνεται ςε ειδικό χϊρο, με χρονικό όριο δεκαπζντε (15) λεπτϊν και δεν μπορεί να
ζρκει ζτοιμθ. Σα διακζςιμα υλικά από τθν ΕΜΕ κα είναι: λεμόνια πορτοκάλια, ελιζσ, κεραςάκια,
καλαμάκια, αναδευτιρεσ, οδοντογλυφίδεσ. Οποιαδιποτε
άλλα φροφτα κα προςκομιςτοφν από τον ίδιο τον διαγωνιηόμενο.
7. Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να ζχουν δικό τουσ εξοπλιςμό για τθν παραςκευι τθσ ςυνταγισ
ςτθ ςκθνι. Μποροφν να χρθςιμοποιιςουν όςα μπουκάλια κζλουν από κάκε ζνα ςυςτατικό
που κα υπάρχει ςτθν ςυνταγι με τθν προχπόκεςθ ότι κα περιζχουν τουλάχιςτον 3 cls
προϊόντοσ.
8. Μπουκάλια ςυςτατικϊν που δεν υπάρχουν ςτθ ςυνταγι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για
τθν ρουτίνα μόνο εάν βγει ι καλυφκεί θ ετικζτα τουσ, και αφοφ κα περιζχουν 3 cls
τουλάχιςτον φυςικοφ χυμοφ που κα υπάρχει ςτθν ςυνταγι. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ
μπουκαλιϊν ςαμπάνιασ και ςιροπιοφ ςτθν ρουτίνα.
9. Σα μπουκάλια μποροφν να ζχουν pourers ι καπάκια (βακμολογείται με μικρότερο
ποςοςτό), το μζγεκοσ των μπουκαλιϊν πρζπει να είναι 70 cls ζωσ 100 cls. Επιτρζπεται θ
χριςθ λευκισ ταινίασ για το «δζςιμο» των πωμάτων ςτθν φιάλθ.
10. Κατά τθν διάρκεια τθσ ρουτίνασ παραςκευισ του ποτοφ όςα μπουκάλια χρθςιμοποιθκοφν

και αδειάςουν, δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ξανά ςε άλλθ φάςθ τθσ ρουτίνασ. Δεν
επιτρζπεται ςτθν ρουτίνα θ χριςθ άδειων φιαλϊν
11. Απαγορεφεται θ χριςθ φωτιάσ κατά τθν επίδειξθ.
12. Η μουςικι που κα ςυνοδεφει τουσ διαγωνιηόμενουσ κατά τθν διάρκεια τθσ ρουτίνασ κα
είναι τθσ προτίμθςισ τουσ και παραδίδεται από τουσ ίδιουσ ςτθν επιτροπι με τθν άφιξι
τουσ ςτο χϊρο διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, ςε οπτικό δίςκο – CD.
13. Η ζνδυςθ για τουσ διαγωνιηόμενουσ κατά τον διαγωνιςμό Flairtending είναι ελεφκερθ.
Επίςθσ κα χορθγθκοφν από τουσ διοργανωτζσT- shirt με τα λογότυπα του χορθγοφ του 22ου
Πανελλινιου Πρωτακλιματοσ.
14. Απαγορεφεται κάκε είδουσ προβολι (με διακριτικά ι αναφορά) προϊόντων ι υπθρεςιϊν
πζραν των υποςτθρικτϊν του διαγωνιςμοφ χωρίσ τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ οργανωτικισ
επιτροπισ.
15. Η ςειρά τθσ ακολουκίασ του διαγωνιςμοφ κα προκφψει κατόπιν κλιρωςθσ πριν από τον
διαγωνιςμό ςτισ 14:00. Οι διαγωνιηόμενοι που δεν κα είναι παρόντεσ κα αποκλείονται.
16. Κάκε ςυνταγι κα εγκρίνεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ τθσ ΕΜΕ πριν από τον
Διαγωνιςμό. Κάκε απόφαςθ τθσ Επιτροπισ κα είναι τελικι. Για οποιοδιποτε κζμα
προκφψει, αρμόδια είναι θ επιτροπι του διαγωνιςμοφ.
Τρόποσ Βακμολόγθςθσ Διαγωνιηομζνων & Ανακιρυξθ Νικθτών Flairtending
1. Θα υπάρχουν Σεχνικοί Κριτζσ ςτθ ςκθνι που κα βακμολογιςουν τθν παρουςίαςθ τθσ επίδειξθσ θ
οποία εξετάηεται ςε επίπεδο Working Flair αλλά και Exhibition Flair (και τα δφο είναι υποχρεωτικά).
2. Κάκε διαγωνιηόμενοσ κα ζχει ςτθ διάκεςι του χρονικό όριο παραςκευισ των ποτϊν και τθσ επίδειξθσ
(5) πζντε λεπτά. Για κάκε πζντε (5) δευτερόλεπτα πζρα από αυτό τον χρόνο, κα υπάρχει ποινι 10
πόντων. Οι πόντοι που αφαιροφνται μετά τθν υπζρβαςθ του 5λεπτου είναι μζχρι και 59’’ (πενιντα
εννζα δευτερόλεπτα) επιπλζον. Αποκλείεται από τον διαγωνιςμό κάποιοσ όταν ξεπεράςει και τα (6)
ζξι λεπτά. Ο χρόνοσ ξεκινάει με τθν ζναρξθ τθσ μουςικισ.
3. Νικθτισ και «Καλφτεροσ Flairtender τθσ χρονιάσ 2017» (Best Flairtender of the Year 2017)
ανακθρφςςεται ο διαγωνιηόμενοσ που κα ςυγκεντρϊςει τθ μεγαλφτερθ βακμολογία ςτθν τεχνικι και
ςτθ γεφςθ, ακροιςτικά. Επίςθσ κα απονεμθκοφν βραβεία για τον 2ο Flairtender, και 3ο Flairtender.
Κριτιρια Βακμολόγθςθσ Τεχνικισ Flair-Tending
ΘΕΤΙΚΟΙ ΡΟΝΤΟΙ







Εμφάνιςθ και Αλλθλεπίδραςθ (Επαφι με το κοινό) (0‐75 Points):
Ευταξία, επαφι με το κοινό, κακαριότθτα, πρωτοτυπία.
Δυςκολία και παρουςίαςθ (0 - 100 Points)
Ποικιλία κινιςεων βακμόσ δυςκολίασ, αρμονία με μουςικι, πρωτοτυπία, είδοσ & πλικοσ
αντικειμζνων /φιαλϊν ςτο Flair
Εκτζλεςθ ρουτίνασ (0 - 75 Points)
Ομαλότθτα – Απαλότθτα κινιςεων, ζλεγχοσ, αυτοπεποίκθςθ, pours, Παράςταςθ, ψυχαγωγικό κζαμα.
Μζγιςτθ βακμολογία κετικών πόντων 250
Μζγιςτθ αποκομιδι πόντων άριςτα από 3 τεχνικοφσ κριτζσ = 3Χ250=750 πόντοι
ΑΝΗΤΙΚΟΙ ΡΟΝΤΟΙ:
o Πτϊςεισ μπουκαλιϊν & αντικειμζνων = 2πόντοι / πτϊςθ

o
o
o
o
o

Αδζξιεσ κινιςεισ = 0,5πόντοσ / κίνθςθ
ταξίματα = 0,5πόντοσ / ςτάξιμο
Ουρζσ = 1 πόντοσ / ουρά από ςταγόνεσ
Χρόνοσ = 2 πόντοι / δευτερόλεπτο
20 πόντοι / ςυςτατικό που ξεχάςτθκε από τθ ςυνταγι.

Ένωζη Μπάπμεν Δλλάδορ
22 Πανελλήνιο Ππωηάθλημα Cocktail 2017
ο

o Πλοι οι αρνθτι

22ορ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ CLASSIC COCKTAIL
13ορ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ FLAIRTENDING
ορ
5 ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ COCKTAIL
7ορ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ NON ALCOHOLIC
COCKTAIL

ΚΑΡΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΔΤΣΙΚΗ ΓΟΚΙΜΗ
ΠΔΡΙΟΥΗ:_________________ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:_____/______/2017
Καθαπιόηηηα
(για παράδειγμα διαλύθηκε η
γαρνιηούρα / μέζα ζηο ποηό

ΚΟΚΣΔΙΛ Νο

Ππωηοηςπία / Γημιοςπγικόηηηα

Γιαύγεια / Καθαπιόηηηα
ΑΡΩΜΑ
Ιζοπποπημένο / Δςσάπιζηο /
Δςωδιαζηό
ΓΔΤΗ
Γεύζη (όξινη / ξηπή / γλςκιά)

Δξαιπεηικό 9-10

Πολύ καλό 6-8

Καλό 4-5

Μέηπιο 1-3

Δξαιπεηικό 24-30

Πολύ καλό18 -23

Καλό 10-17

Μέηπιο 1-9

Πολύ καλό 6-8

Καλό 4-5

Μέηπιο 1-3

Πολύ καλό 8-11

Καλό 4-7

Μέηπιο1-3

Ιζοπποπία (γλςκό/ξςνό)
Δπίγεςζη:
(εςσάπιζηη / απνηηική / ζε
εγκαηαλείπει / επιθςμείρ κι
‘αλλο / είναι επίπεδη και μικπήρ
δειάπκιαρ)
ΓΑΡΝΙΣΟΤΡΑ &
Δξαιπεηικό 9-10
ΓΙΑΚΟΜΗΗ
Καθαπιόηηηα / Ππωηοηςπία
Δξαιπεηικό12-15

ΔΜΦΑΝΙΗ
ΔΚΠΡΟΩΠΙΗ ΣΟΤ
Δξαιπεηικό 9-10
Πολύ καλό 6-8
Καλό 4-5
Μέηπιο 1-3
ΚΟΚΣΔΙΛ ΣΗΝ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΟΤ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ανηαποκπίνονηαν ηο κοκηέιλ ζύμθωνα με ηιρ πποδιαγπαθέρ ηος διαγωνιζμού ( Bartender΄s Choice)
drink ζε ζσέζη με ηην δοςλειά πος έσει κάμει ο bartender?
ΣΔΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΓΔΝΙΚΗ ΔΝΣΤΠΩΗ ΣΟΤ
ΚΟΚΣΔΪΛ

Δξαιπεηικό 9-10

Πολύ καλό 6-8

Καλό 4-5

Μέηπιο 1-3

Σφνολο άριςτων βακμών γευςιγνωςίασ 165
Σφνολο άριςτθσ γευςτικισ δοκιμισ = 165Χ2=330
Μείων το ςφνολο των αρνθτικών πόντων Χ 3 τεχνικοφσ κριτζσ
Δώςτε μεγάλθ προςοχι ςτο πωσ κα μπορζςετε να πάρετε όςο πιο πολλοφσ κετικοφσ πόντουσ μπορείτε.

