
UBB COCKTAIL CHAMPIONSHIP
                                                        CLASSIC COCKTAIL COMPETITION

TECHNISCHE JURY VOOR UBB AWARD COCKTAIL N°:

■ Elke deelnemer start met 35 punten
■ de punten worden afgetrokken  voor fouten en het niet naleven van vooropgestelde punten

TONEN VAN DE FLESSEN Punten Aftrekken COMMENTAAR
De flessen moeten aan de jury en het publiek getoond worden

* Het etiket op de fles wordt niet getoond - 1 pt

* Verkeerde opstelling van de flessen (van minste Alc° tot meeste Alc°) - 1 pt

* Toont de flessen niet aan het publiek - 2 pts

HANDELING VAN HET IJS EN HET BARMATERIAAL Punten Aftrekken COMMENTAAR
Deelnemer wordt beoordeeld op zijn gebruik van het barmateriaal en het ijs

* Ijsblokje laten vallen - 1 pt

* Meer als één ijsblokje laten vallen - 3 pts

* Bar materiaal laten vallen  - 1 pt

UITLEKKEN EN VOORKOELEN Punten Aftrekken COMMENTAAR
Handelingen ivm met overtollig water worden beoordeeld

* Uitlekken van glazen, shakers, mixing glas, … - 3 pts

* Vergeten voorkoelen van glazen of andere barmateriaal (shakers, …) - 3 pts

VERSPILLING Punten Aftrekken COMMENTAAR
Verspilling van de producten

* Producten op de bar tijdens de presentatie (druppels, drops enz..) - 3 pts

DOSEREN Punten Aftrekken COMMENTAAR
Strafpunten

* te weinig of te veel van een product naargelang het recept (maatbeker - 2 pts

* Gelijke inhoud glazen maar te weinig of te veel in glas - 3 pts

* Ongelijke inhoud van glazen - 3 pts

RECEPT & DECORATIE Punten Aftrekken COMMENTAAR
Ingredienten & decoraties

* Vallen van een decoratie - 1 pt

* Correcte mise en place van de decoraties - 1 pt

* Decoratie conform met de technische fiche - 2 pts

* gebruik van niet-toegelaten elementen voor decoratie (bloemen,…) IBA - 3 pts

* Meer ingredienten als toegelaten (6 ingredienten) Gediskwalificeerd Controleer recept alvorens op het podium te gaan

BAR TECHNIEKEN Punten Aftrekken COMMENTAAR
Bar technieken en properheid van de presentatie

* verkeerd gebruik van het barmateriaal - 2 pts

* Vlotheid in het werk - 2 pts

* Ingredienten in de juiste volgorde serveren(- to + Alc. °) - 2 pts

* Elke verkeerde gedane taak - 2 pts

HANDELING VAN HET GLASWERK Punten Aftrekken COMMENTAAR
Deelnemer wordt beoordeeld op zijn gebruik van het glaswerk

* Glazen niet bij de voet nemen - 3 pts

* Schokken ( leeg of vol ) van glas op de bar - 3 pts

* Vuile glazen, niet gecontroleerd - 3 pts

ALGEMENE EFFICIENTIE Punten Aftrekken COMMENTAAR
Technische kwaliteiten van de deelnemer

* twijfelende deelnemer - 1 pt

* handelingen in verkeerde volgorde gedaan - 2 pts

* Uiterlijk en presentatie ( kledij) van de deelnemer From - 0 to - 4 pts

TIME LIMIT 7.00 min                                                 Punten Aftrekken COMMENTAAR
Deelnemer wordt bestraft na het overschrijden van de zeven minuten Time: ………...Min. ...…..Sec.
Van 0 tot 15 seconden overtime - 5 pts

Van 16 tot 30 seconden overtime - 10 pts

Van 31 tot 60 seconden overtime - 20 pts

Meer als 61 seconden - 35 pts

TOTAAL 35 -   ……….. =
Naam technische jury Naam deelnemer


