
Državno prvenstvo 2017 – kategorija FANCY DRINK 

29. MAJ 2017,  14:00 - Restavracija Panorama, Sava Hoteli Bled 

PRAVILNIK 
 

1. Tekmovanje v mešanju barskih pijač je odprto za vse člane Društva barmanov 
Slovenije(DBS), ki imajo poravnane vse obveznosti do društva iz preteklosti, poravnano 
članarino za tekoče leto, na povabilo organizatorja se tekmovanja lahko udeležijo tuje 
sorodne organizacije in tekmovalci ki so se prijaviti na tekmovanje in poslati prijavnico v 

razpisanem roku, to je do 15. maja 2017 na E-naslov: info@dbs-slo.com; 
 
2. DP organizira društvo barmanov Slovenije v skladu z IBA pravili in predpisi. Organizacijski odbor si 
pridržuje pravico, da zavrne tekmovalca ali recept  kateri ni v skladu s pravili in predpisi. 
 
4. Odbor sestavljajo predsednik DBS, sekretar DBS in ostali člani, ki jih določi IO DBS. 
 
 

SPLOŠNI POGOJI TEKMOVANJA: 
 
1. Tekmovalec pripravi pijačo za pet (5) oseb;  
 
2. Tekmovalec mora s seboj prinesti vse pijače in dodatke, ki jih potrebuje za svojo kreacijo, razen 

tistih katere da na razpolago organizator.  (Glej pijače na razpolago;) 
 
3. Tekmovalec mora pri pripravi koktajla uporabljati svoj barski pribor. 
 
4.  Tekmovalec  uporablja lastne kozarce ( dovoljeni samo stekleni kozarci) 
 
5. Tekmovalec dobi kozarce na tekmovalnem pultu in jih ni dovoljeno okraševati v pripravljalnici. 
 
6. Tekmovalec ima na voljo sedem(7) minut za pripravo 5 koktajlov. 
 
10.    Tekmovalec mora nastopiti v delovni obleki oziroma v društveni obleki. 
 
12.  tekmovalec ima dve(2) minuti za pripravo delovne površine, preverjanja steklenic in kozarcev. 
 
13. Tekmovalec /člani DBS za DP / ima pred pričetkom eno minuto časa da predstavi in opiše svojo 
kreacijo(zakaj se je zato odločil, kaj ga je spodbudilo k temu, zgodba…)  
 
 
RECEPTURA IN SESTAVINE 
 
1. Koktajl ne sme vsebovati več kot šest (6) sestavin! 
 
2. Tekmovalec mora v recepturi napisati najprej sponzorsko pijačo, nato manj alkoholno in močno 
alkoholno pijačo in nato še brezalkoholno pijačo! 
 
3. Dovoljena količina alkohola v koktajlih ne sme preseči sedem (7) centilitrov. 
 
4. Receptura mora biti avtorska. 
 
5. Vse sestavine morajo biti napisne v centilitrih,(0,5cl; 1cl; 1,5cl; 2cl; 2,5cl;itd),dash-ih, drops-ih, ali 
barskih žlicah. 
 
 
 
 



 
6. Vsaka uporaba sadja mora biti natančno količinsko določena in izražena v recepturi. 
 
 
7. Recept ne sme vsebovati: 

 doma narejene pijače 

 umetnih arom in barvil 

 Sladoleda 
 
8. Koktajl ne sme vsebovati več kot šest (6) sestavin. Vsa dekoracija, sadni dodatki, iztisnjene arome 
cirusov, ki so v sami pijači in se jo dotikajo se štejejo kot sestavine. 
 
9. tekmovalec mora recept poslati skupaj s prijavnico najkasneje do 15. maja 2017  na naslov 
info@dbs-slo.com  
 
10. Recept mora vsebovati: 

 najmanj dve , vendar ne več kot štiri alkoholne pijače 

 eno močno alkoholno pijačo kot osnovo(konjak, gin, rum,……), ostale pijače je potrebno 
uporabiti kot modifikator (grenčice, likerji, sirupi,….) 

 
11.  Tekmovalec sme uporabiti le pijače sponzorjev DBS / Na razpolago bodo nekatere pijače 
sponzorjev DBS - Glej pijače na razpolago!) 
 

MERIT HP D.O.O. 
Letališka cesta 3C, 1000 Ljubljana http://www.merit-international.si/  

 
FRUCTAL d.d., Ajdovščina 

 
http://www.fructal.si/ 

 
RADENSKA d.d., Radenci http://www.radenska.si/ 

 
Bar media d.o.o. (Monin Studio Slovenija) 
Partizanska cesta 24, SI-2000 Maribor 

      
http://www.bar-media.si/pages/si/domov.php 

 
 
DEKORACIJA 
 
1. Dekoracija v kozarcu, se šteje kot sestavina pijače. 
 
2. Koktajl rob (sladkorni rob, slani rob, itd.) se štejejo kot dekoracija. 
 
3. dovoljena je uporaba le užitnega cvetja; 
4. Vsa dekoracija mora biti užitna. Uporabiti je potrebno užitno sadje, zelišča in začimbe. Za 
sestavljanje dekoracije se lahko uporabi leseni, plastični, kovinski barski pripomočki(zobotrebci, 
paličice ,sablje, vilice,….). 
 
5. Dekoracija se pripravi v pripravljalnici. Vse odlikovanje, rezanje in sestavljanje dekoracije je 
potrebno narediti v prostoru ki je temu namenjen. Kakršnokoli uporabo v naprej pripravljene 
dekoracije(narejene doma) se kaznuje z diskvalifikacijo! 
 
6. Rok za pripravo dekoracije je (15) minut. 
Tekmovalec kateri bo prekoračil določeni čas priprave dekoracije bo kaznovan z desetimi (10) 
negativnimi točkami: 
 
 
 
 
 



 
 
7. Kazenske točke se odštejejo od skupnega števila točk! 
 
8. Dekoracija mora biti v recepturi točno opisana. 
 
9. Po končani pripravi mora tekmovalec prostor priprave tudi pospraviti. 
 
10. priprava sveže stisnjenega soka se izvede v pripravljalnici pred začetkom priprave dekoracije! 
 
 
Predsednik DBS 
Aleš Ogrin 

Bled, april 2017 

 
 
 

PIJAČE NA RAZPOLAGO 
 

 HP MERIT  http://www.merit-international.si/   
 

Bacardi Superior rum Grey Goose vodka Martini Extra Dry Martini Rosato 

Bacardi Gold rum Tequila Sierra  Martini Bianco  

Bombay Sapphire gin  Martini Rosso  

 

 FRUCTAL d.o.o.    http://www.fructal.si/  
 

Slovenia vodka Belle De Your / Peach liq. Ananas sok 100 % 

Scandal Premium vodka  Pomarančni nektar 

  Jabolko nektar 

 

 BAR MEDIA d.o.o.. http://www.bar-media.si/pages/si/monin.php   
 

SIRUPI MONIN  LIQUEURS MONIN 

Grenadine Ginger  Vanilla Triple Sec 

Jagoda  Lime  Blackcurrant Blue Curacao 

Mango Cucumber  Wild Strawberry Apricot 

Vanilla Violet  Framboise  

  
 

 Radenska Co.http://www.radenska.si/  
 

Radenska Classic Sparkling water Radenska Naturelle mineral water 

 

VSE OSTALE PIJAČE SPONZORJEV DBS, SI TEKMOVALEC ZAGOTOVI SAM! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

39. BLED CUP-MEMORIAL AVGUST TRAMPUŠ 

INTERNATIONAL COCKTAIL COMPETITION 

30.5. 2017 Restaurant Panorama, Sava Hoteli Bled, Slovenia 

https://www.google.si/maps/dir/''/Cankarjeva+cesta+6,+4260+Bled/@46.3657703,14.0406575,12z/data=!3m1!4b1!

4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x477a96cdadad2e0d:0xd85b40f98eb1037a!2m2!1d14.1106972!2d46.3657917  

PRAVILNIK 
 

° BEFORE DINNER COCKTAIL 

 
1. Tekmovanje v mešanju barskih pijač je odprto za vse člane Društva barmanov 
Slovenije(DBS), ki imajo poravnane vse obveznosti do društva iz preteklosti, poravnano 
članarino za tekoče leto, na povabilo organizatorja se tekmovanja lahko udeležijo tuje 
sorodne organizacije in tekmovalci ki so se prijaviti na tekmovanje in poslati prijavnico v 

razpisanem roku, to je do 15. maja 2017 na E-naslov: info@dbs-slo.com; 
 
2. DP organizira društvo barmanov Slovenije v skladu z IBA pravili in predpisi. Organizacijski odbor si 
pridržuje pravico, da zavrne tekmovalca ali recept  kateri ni v skladu s pravili in predpisi. 
 
4. Odbor sestavljajo predsednik DBS, sekretar DBS in ostali člani, ki jih določi IO DBS. 
 
 

SPLOŠNI POGOJI TEKMOVANJA: 
 
7. Tekmovalec pripravi pijačo za pet (5) oseb;  
 
8. Tekmovalec mora s seboj prinesti vse pijače in dodatke, ki jih potrebuje za svojo kreacijo, razen 

tistih katere da na razpolago organizator.  (Glej pijače na razpolago;) 
 
9. Tekmovalec mora pri pripravi koktajla uporabljati svoj barski pribor. 
 
10.  Tekmovalec  uporablja kozarce, katere zagotovi organizator – koktajl kozarec-Martini tip 16,5 cl 
 
11. Tekmovalec dobi kozarce na tekmovalnem pultu in jih ni dovoljeno okraševati v pripravljalnici. 
 
12. Tekmovalec ima na voljo sedem(7) minut za pripravo 5 koktajlov. 
 
10.    Tekmovalec mora nastopiti v delovni obleki oziroma v društveni obleki. 
 
12.  tekmovalec ima dve(2) minuti za pripravo delovne površine, preverjanja steklenic in kozarcev. 
 
 
 
 
 
 
 



 
RECEPTURA IN SESTAVINE 
 
1. Aperitivni koktajl – Before dinner cocktail je koktajl, namenjen za spodbujanje apetita. Aperitiv 

je suhi koktajl in ne sladki kot so: suhe penine - šampanjec, pastis, šeri, vermut, Americano, 
suha Martini in Negroni). Sodniki bodo pri ocenjevanju upošteval, dal prednost suhim oz. / ali 
grenkim koktajlom, pred sladkim koktajlom pri  ocenjevanju okusa. 
 

2. Aperitvini koktajl, lahko vsebuje največ  1 cl sladke pijače. 
 
3. Naslednji izdelki so razvrščeni kot sladkih izdelkov: kordial/ likerji, sladkih aromatizirana-

alkoholizirana vina, Pedro Ximenez, sladka peneča vina, desertna vina in sladki sadni sokovi 
 
4. Krem sherry, portska vina (suha marsala, suha sherry in suhi/Dry vermut so dovoljena)! 

 

5. Koktajl ne sme vsebovati več kot šest (6) sestavin! 
 
6. Tekmovalec mora v recepturi napisati najprej sponzorsko pijačo, nato manj alkoholno in močno 

alkoholno pijačo in nato še brezalkoholno pijačo! 
 
7. Dovoljena količina alkohola v koktajlih ne sme preseči sedem (7) centilitrov. 
 
8. Receptura mora biti avtorska. 

 
9. Vse sestavine morajo biti napisne v centilitrih,(0,5cl; 1cl; 1,5cl; 2cl; 2,5cl;itd),dash-ih, drops-ih, ali 

barskih žlicah. 
 
10. Vsaka uporaba sadja mora biti natančno količinsko določena in izražena v recepturi. 
 
11. Recept ne sme vsebovati: 

 doma narejene pijače 

 umetnih arom in barvil 

 Sladoleda 
 
12. Koktajl ne sme vsebovati več kot šest (6) sestavin. Vsa dekoracija, sadni dodatki, iztisnjene arome 

cirusov, ki so v sami pijači in se jo dotikajo se štejejo kot sestavine. 
 

13. tekmovalec mora recept poslati skupaj s prijavnico najkasneje do 15. maja 2017  na naslov 
info@dbs-slo.com   

 
14. Recept mora vsebovati: 

 najmanj dve , vendar ne več kot štiri alkoholne pijače 

 eno močno alkoholno pijačo kot osnovo(konjak, gin, rum,……), ostale pijače je potrebno 
uporabiti kot modifikator (grenčice, likerji, sirupi,….) 

15. Tekmovalec mora uporabiti vsaj 1 proizvod  - pijači pijače sponzorjev DBS / Na razpolago bodo 
nekatere pijače sponzorjev DBS - Glej pijače na razpolago!) 

 

MERIT HP D.O.O. 
Letališka cesta 3C, 1000 Ljubljana http://www.merit-international.si/  

 
FRUCTAL d.d., Ajdovščina 

 
http://www.fructal.si/ 

 
RADENSKA d.d., Radenci http://www.radenska.si/ 

 
Bar media d.o.o. (Monin Studio Slovenija) 
Partizanska cesta 24, SI-2000 Maribor 

      
http://www.bar-media.si/pages/si/domov.php 

 



 
DEKORACIJA 
 
1. Dekoracija v kozarcu, se šteje kot sestavina pijače. 
 
2. Koktajl rob (sladkorni rob, slani rob, itd.) se štejejo kot dekoracija. 
 
3. dovoljena je uporaba le užitnega cvetja; 
4. Vsa dekoracija mora biti užitna. Uporabiti je potrebno užitno sadje, zelišča in začimbe. Za 
sestavljanje dekoracije se lahko uporabi leseni, plastični, kovinski barski pripomočki(zobotrebci, 
paličice ,sablje, vilice,….). 
 
5. Dekoracija se pripravi v pripravljalnici. Vse odlikovanje, rezanje in sestavljanje dekoracije je 
potrebno narediti v prostoru ki je temu namenjen. Kakršnokoli uporabo v naprej pripravljene 
dekoracije(narejene doma) se kaznuje z diskvalifikacijo! 
 
6. Rok za pripravo dekoracije je (15) minut. 
Tekmovalec kateri bo prekoračil določeni čas priprave dekoracije bo kaznovan z desetimi (10) 
negativnimi točkami. 
 
7. Kazenske točke se odštejejo od skupnega števila točk! 
 
8. Dekoracija mora biti v recepturi točno opisana. 
 
9. Po končani pripravi mora tekmovalec prostor priprave tudi pospraviti. 
 
10. priprava sveže stisnjenega soka se izvede v pripravljalnici pred začetkom priprave dekoracije! 
 
 
Predsednik DBS 
Aleš Ogrin 

Bled, april 2017 

PIJAČE NA RAZPOLAGO 
 HP MERIT  http://www.merit-international.si/   

 

Bacardi Superior rum Grey Goose vodka Martini Extra Dry Martini Rosato 

Bacardi Gold rum Tequila Sierra  Martini Bianco  

Bombay Sapphire gin  Martini Rosso  

 

 FRUCTAL d.o.o.    http://www.fructal.si/  
 

Slovenia vodka Belle De Your / Peach liq. Ananas sok 100 % 

Scandal Premium vodka  Pomarančni nektar 

  Jabolko nektar 

 

 BAR MEDIA d.o.o.. http://www.bar-media.si/pages/si/monin.php   
 

SIRUPI MONIN  LIQUEURS MONIN 

Grenadine Ginger  Vanilla Triple Sec 

Jagoda  Lime  Blackcurrant Blue Curacao 

Mango Cucumber  Wild Strawberry Apricot 

Vanilla Violet  Framboise  

  

 Radenska Co.http://www.radenska.si/  
 

Radenska Classic Sparkling water Radenska Naturelle mineral water 

 

VSE OSTALE PIJAČE SPONZORJEV DBS, SI TEKMOVALEC ZAGOTOVI SAM! 


