
 

 

PRAVIDLA ČESKÉHO KOLA JAMESON BARTENDERS BALL 2013 

 
1. Pořadatel a pořádající agentura 

 
Společnost Jan Becher-Karlovarská Becherovka, a.s., IČ 497 90 765, se sídlem Karlovy Vary, 
T.G. Masaryka 282/57, PSČ 360 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Plzni, odd B, vložka č. 401 (dále jen „pořadatel“), pořádá ve spolupráci se 
společností M-ocean s.r.o., se sídlem Hrabákova 2001/21, 140 00 Praha 4, IČ 279 60 404, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 129566 
(dále jen „pořádající agentura“) české kolo soutěže barmanů s názvem „Jameson Bartenders 
Ball 2013“. 
 
České kolo soutěže Jameson Bartenders Ball 2013 se koná v galerii NoD v Dlouhé ulici 33, 
v Praze, ve čtvrtek 16. 5. 2013  
 
Vítěz českého kola bude v červnu 2013 reprezentovat Českou republiku na finále v Dublinu 
a může vyhrát titul Jameson Mix Master 2013. 
 
2. Základní pravidla kvalifikace do soutěže 
 
Přihlásit se mohou barmani pracující a žijící v České republice. 
Stačí zaslat přihlášku s recepturou Jameson koktejlu. 
V receptuře je možné použít pouze základní Jameson whiskey, ne však stařené varianty 
Jameson whiskey.  
 
Do 29. 4. 2013 zašlete svou recepturu spolu s přihláškou elektronickou poštou na adresu: 
bartendersball2013@m-ocean.cz  
 
K receptuře a přihlášce připojte i krátký, česky psaný příběh, jak koktejl vznikl a co Vás 
k jeho tvorbě inspirovalo. K přihlášce je povinné připojit i barevnou fotografii koktejlu.  
 
Přihláškový formulář je součástí tohoto e-mailu.  
 
Naše odborná porota rozhodne o finalistech postupujících do českého finále 
na základě anonymního hodnocení receptury, originality, kreativity a inspirace. 
V porotě zasedne Pavel Šíma (Black Angel’s Bar), Jan Braniš (Bugsy’s Bar), 
Kateřina Kluchová (Hemingway Bar), Lucie Poláková a Robert Koblasa 
(Jan Becher Pernod Ricard). Finalisté budou o postupu do finále informováni e-mailem, 
v němž jim budou sděleny pokyny pro účast ve finále.  
 
Finalisté se utkají v českém finále soutěže, kde namíchají dva drinky. 

1. koktejl (receptura, která byla zaslaná do kvalifikace)  
2. shot-tail 



 
3. Základní pravidla českého finále 
 
Soutěžící musí vytvořit pro tříčlennou porotu KOKTEJL a SHOT-TAIL v čase 10 minut 
+ příprava 3 minuty. 
 
Soutěžící vytvoří pro každého porotce 1 porci stejného koktejlu a 1 porci stejného shot-tailu 
dle své kreativity. Tzn. celkem 3 koktejly a 3 shot-taily (celkem 3 skleničky s koktejlem 
a 6 shotových skleniček) pro 3 porotce. 
 
Soutěžní KOKTEJL musí být vytvořen na bázi Jameson whiskey. Další alkoholové složky, 
jejichž variantu obsahuje portfolio Jan Becher Pernod Ricard musí soutěžící použít z portfolia 
Jan Becher Pernod Ricard. Nealkoholické složky, sirupy, likéry a ostatní složky můžou být 
libovolné značky. 
 
Soutěžní SHOT-TAIL je založený na bázi Jameson whiskey a je sestaven ze dvou shotů:  

1. první shot obsahuje pouze Jameson whiskey 
(je povoleno upravit teplotu shotu: studený/teplý Jameson) 

2. druhý shot obsahuje ostatní ingredience dekonstruovaného koktejlu 
(bez Jameson whiskey) 

 
Při tvorbě receptury Jameson shot-tailu je možné vycházet z receptury klasického koktejlu 
nebo je možné vytvořit zcela novou recepturu, záleží jen na kreativitě soutěžícího. 
 
Soutěžící bude v českém finále hodnotit tříčlenná porota, jejíž složení bude oznámeno 
v předstihu soutěže. Porota rozhodne o vítězi českého kola na základě hodnocení chuti, 
aroma, vzhledu, kreativity a prezentace barmana. Jednotlivé shoty se v průběhu hodnocení 
a ochutnávání porotou nesmí smíchat dohromady. 
 
Vzhledem k tomu, že ve světovém finále v Dublinu barmani soutěží pouze v přípravě 
shot-tailů, bude porota v českém finále klást větší důraz a zřetel na soutěžní shot-tail, 
a to v poměru shot-tail 70:koktejl 30. Při rovnosti bodů rozhodují body za shot-tail, 
dále pak za jeho chuť atd. 
 
4. Provozní pravidla soutěže 
 
Barman si s sebou na soutěž přinese všechny ingredience (kromě Jameson Irish Whiskey, 
která bude zajištěna od pořadatele), barmanské náčiní a další potřebné pracovní pomůcky 
pro svůj koktejl a shot-tail (shakery, nože, prkénko na krájení, strainery... apod.) 
 
Na koktejl použije soutěžící svoje sklo, na shot-tail mu bude poskytnuto 6 ks Jameson shot 
skleniček o objemu 4 cl, tzn. že připravovaný shot-tail bude obsahovat 4 cl Jameson 
a 4 cl dekonstruované substance 
 
V případě, že bude soutěžící požadovat vlastní sklo na shot-tail, bude mu toto povoleno. 
 
Čerstvé ingredience – ovoce, zeleninu, smetanu, domácí produkty, apod. si zajistí a přinese 
soutěžící na místo konání soutěže vlastní. 
 
Soutěžící budou vybaveni „port“ mikrofonem a přípravu drinků budou porotě 
a divákům popisovat.  
 
Na přání bude možné pustit i vlastní podkresovou hudbu. Podkresovou hudbu si přineste 
s sebou na USB/CD, popřípadě ji pošlete ve formátu mp3 do 10. 5. 2013 na adresu pořádající 
agentury M-ocean s.r.o. 
 
Mobilní barová stanice splňuje veškeré ergonomické požadavky. 
 
 
 



Ve finále vám bude od pořadatele poskytnuto následující: 
 

1. Jameson whiskey 
2. mrazák pro uchování VLASTNÍHO ručního ledu 
3. šatna a přípravna pro soutěžící vybavená stoly a židlemi 
4. tekoucí voda 
5. odpadkové koše 
6. drobné občerstvení a nealko 
7. 6 ks shotových skleniček na jednoho soutěžícího 
8. led / ledová tříšť 

 
5. Základní podmínky světového finále Jameson Mix Master 2013 v Dublinu 
 
Světové finále Jameson Bartenders Ball 2013 se koná od 23.–26. června 2013 v Dublinu. 
 
Vítěz českého kola bude na finále v Dublinu reprezentovat Českou republiku se stejným 
SHOT-TAILEM, se kterým vyhrál české finále. 
 
Recepturu shot-tailu bude možné pozměnit poměrem množství ingrediencí, nelze však změnit 
ingredience jako takové.  
 
V Dublinu bude soutěžícím poskytnuto Jameson shot sklo o objemu 5 cl 
(na rozdíl od České republiky, kde se používá shot sklo o objemu 4 cl). 
 
Použití vlastního skla ve finále v Dublinu je možné, avšak musí být nejprve vznesen 
požadavek a následně schválen organizátorem soutěže v Irsku.  
 
Vítěz českého finále je povinný napsat příběh vzniku shot-tailu v anglickém jazyce. 
Světové finále v Dublinu bude probíhat celé v anglickém jazyce. 
 
V případe dalších specifických požadavků na ingredience je potřeba včas před odletem 
informovat organizátora v Dublinu. O detailech budou finalisté informováni. 
 
Hodnocení soutěžních shot-tailů ve finále v Dublinu: chuť, vzhled, vůně a prezentace 
barmana. 
 
6. Všeobecné podmínky soutěže 
 
Účast v soutěži je dobrovolná a není s ní spojeno žádné právo účastníka soutěže na finanční 
či jinou náhradu.  
 
Pořadatel a pořádající agentura si vyhrazují právo na konečné posouzení správnosti a úplnosti 
jednotlivých účastnických registrací, jakož I právo na vyloučení kterékoli registrace z database 
účastníků soutěže v případech, že taková registrace nebude odpovídat plně požadavkům 
pravidel, nebude obsahovat platné registrační údaje, bude posouzena jako neetická 
či v rozporu s dobrými mravy. Rozhodnutí pořadatele nebo pořádající agentury je ve všech 
takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit pravidla soutěže, včetně termínu českého kola, 
případně soutěž předčasně ukončit nebo prodloužit. Tato pravidla se řídí právními předpisy 
platnými v České republice. 
 
Veškerá rozhodnutí porotců jsou konečná bez možnosti odvolání.  
 
Pořadatel, resp. pořádající agentura nenese odpovědnost v případě, kdy nebude možné 
vybrané finalisty a/nebo jejich náhradníky úspěšně kontaktovat na e-mailové adrese, 
telefonním spojení nebo adrese, které byly uvedeny v přihlašovacím formuláři z důvodů 
na straně toho kterého finalisty a/nebo náhradníka, zejména pro nesprávnost či nefunkčnost 
takových údajů. Pořadatel, resp. pořádající agentura nenese odpovědnost za přenos dat 
po internetu a to z důvodu, že tento přenos není zabezpečen. 



7. Souhlas účastníka soutěže 
 

Odesláním přihláškového formuláře účastník soutěže pořadateli a pořádající agentuře 
 

a) dává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění a zákonem č. 480/2004 
Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním a užitím svých osobních údajů, 
v rozsahu uvedeném v přihlašovacím formuláři, tj. jméno, příjmení, datum narození, 
adresa bydliště, emailová adresa, telefon, zaměstnavatel, to vše za účelem prověření 
platné účasti soutěžícího v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely 
pořadatele a pořádající agentury, zejména pak k podpoře prodeje produktu 
„Jameson whiskey”, ke zveřejnění na svých propagačních materiálech, jakož i k užití 
v rámci svých PR aktivit v médiích, a to na dobu 10 let. Účastník soutěže zároveň 
vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným 
zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem zpracováním 
osobních údajů, zejména pořádající agenturou. Poskytnutí osobních údajů je 
dobrovolné. Účastník soutěže má právo udělený souhlas odvolat, a to písemnou formou 
na adresu pořadatele uvedenou v čl. 1. těchto pravidel, a dále práva dle § 21 zákona 
č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jeho osoby týkají, 
a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, 
peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním pořadatele jako 
správce porušeno právo účastníka soutěže na lidskou důstojnost, osobní čest, 
dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem 
doručení na adresu pořadatele a má za následek vyloučení účastníka ze soutěže. 

 
b) dává v souladu s §12 Občanského zákoníku v platném znění souhlas s užitím své 

fotografické podobizny, jakož i záznamu svých projevů osobní povahy, které byly 
pořízeny v průběhu soutěže, a to jak ve spojení s jménem a příjmením účastníka 
soutěže, tak i bez tohoto údaje, pro marketingové účely pořadatele a pořádající 
agentury, zejména pak k podpoře prodeje produktu „Jameson whiskey”, na všech 
komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, 
zejména k jejich vystavení na webových stránkách pořadatele a pořádající agentury 
pro účely vydání publikace z oblasti gastronomie a ke zveřejnění v tisku pro PR 
a reklamní účely s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly 
nebo zařazením do souborného díla. Účastník soutěže uděluje pořadateli 
a pořadatelské agentuře tento souhlas bez věcného, časového, množstevního 
a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel 
a/nebo pořádající agentura fotografie a/nebo záznamy projevů osobní povahy týkající 
se účastníka soutěže, v souladu s jejich určením poskytne.  

 
c) uděluje bezúplatně oprávnění k užití receptur a fotografie hotových koktejlů 

představených na soutěži ve smyslu úst. § 46 Autorského zákona (121/2000 Sb.) 
v souladu s jejich povahou pro účely, pro které byly vytvořeny a/nebo do soutěže 
zaslány, včetně marketingových účelů pořadatele a pořádající agentury, a to ke všem 
způsobům užití bez časového, množstevního a územního omezení, zejména k jejich 
vystavení na webových stránkách pořadatele a/nebo pořádající agentury, k vydání 
v rámci publikace z oblasti gastronomie a ke zveřejnění v tisku pro PR a reklamní 
účely, jakož i k jejich následné úpravě, spojení s jinými díly a/nebo zařazení do 
souborného díla. Pořadatel a pořádající agentury jsou oprávněni takové užití provést 
jak ve spojení se jménem, příjmením a podobiznou účastníka soutěže, tak i bez těchto 
údajů. Účastník soutěže současně prohlašuje, že je plně oprávněn takové oprávnění 
udělit a že řádně vypořádal veškerá práva duševního vlastnictví, která by mohla být 
takovým užitím jakkoliv dotčena. 


