
 
 

VENKA VOJO TROPHY 2020       
ICC (International Cocktail Competition)  

30.1.2020, GR - Ljubljana  
 

Pravilnik 
 

1. Mednarodno tekmovanje barmanova-ICC (Bartender’s Choice Competition-Fancy drink): 
 

1. Tekmovanje bo v četrtek, 30.1.2020, s pričetkom ob14. uri– Hala a 2 GR Ljubljana; 
2. Sestavine: Obvezna uporaba najmanj 3,0 cl žgane pijače v osnovi podjetja VENKA VOJO - 

https://venkavojo.si/  - (lahko tudi kombinacija več njih), katere da na razpolago sponzor 
tekmovanja VENKA VOJO; 
 Tiki Lovers White rum  
 Vodka Moskovskaya 
 Gin Crespo 
 Zeliščni Liker Gorki List 

3. Ostale sestavine prosto- ni omejitev glede števila sestavin; 
4. Uporaba ognja ni dovoljena, razen gorilnika za karameliziranje; 
5. Tekmovalec uporablja svoje-lastne kozarce, dovoljeni so le stekleni kozarci. Koktajl servira 

izključno v stekleni kozarec po lastni izbiri. Vse elemente ( dekoracijo)  v obliki, košaric, 
pladnjev, stojal, boxov, ipd….bo ocenjevalna komisija pred ocenjevanjem odstranila in jih ne bo 
upoštevala pri oceni koktajla; 

6. Pripraviti 5 (pet) mešane barskih pijač; 
7. Čas za pripravo koktajlov je 7 minut; 
8. Čas za pripravo dekoracije je 15 minut; 
9. Tekmovalec nastopi v delovni uniformi podjetja ali s.p., katerega zastopa-predstavlja ali društveni 

uniformi; 
10. V času tekmovanja in na tekmovanja mora tekmovalec nositi obeležja sponzorja tekmovanje, katere 

dobi pred pričetkom tekmovanja. 
 

 
2.   Ocenjevanje: 
 
1. Strokovno komisija ocenjuje izgled, aromo, okus in skupni vtis koktajla, ter strokovno  
2. pripravo koktajla, kar šteje za skupno oceno koktajla (1., 2., 3. mesto) 
3. Nagrada za strokovno delo pripada barmanu-tekmovalcu, ki doseže najvišje število točk v 

ocenjevanju strokovne priprave koktajla. 
4. Zmagovalec kategorije je barman-tekmovalec, z najvišjim številom osvojenih točk v 

ocenjevanju koktajla in strokovnega dela. 
5. Rezultati tekmovanja so dokončni. V primeru pritožbe tekmovalca, mora le to v pismeni obliki z 

argumenti, (dokazili) oddati najkasneje 15 minut po zaključku tekmovanja, predsedniku 
ocenjevalnih komisij, ki jo bo pregledal in obravnaval s člani ocenjevalnih komisij, ter o razsodbi 
pritožbe obvestil tekmovalca. 

 
Želim vam »Dober mix!« 
 
Aleš Ogrin, predsednik društva                                                                             Vrhnika, 8.1.2020 



    

  
VENKA VOJO TROPHY 2020       

30.1.2020, GR - Ljubljana  
 

1. Brezalkoholni koktajl: 29. DP & ICC  
 

1. Tekmovanje bo v četrtek, 30.1.2020, s pričetkom ob 10. uri– Hala a 2, GR Ljubljana 
2. Sestavine: Obvezna uporaba minimum 2,0 cl brezalkoholne pijače z okusom Gina ali Ruma, 

katere zagotovi sponzor tekmovanja VENKA VOJO; 
o ali Ginish ISH  
o ali  Rumish ISH  

 
        IN 

 
o minimum 10,0 cl mineralne vode Radenska ( zagotovi organizator tekmovanja) 

 
3. Vse ostale brezalkoholne pijače (dovoljena je le uporaba brezalkoholnih pijač, iz programa 
       podjetij DBS Poola (Venka Vojo, Radenska, Fructal, Fabbri, Monin, Fetimans, Merit HP),  
       si tekmovalec zagotovi sam; 
4. Kot dodatek, je dovoljena uporaba Bitrov Truth (Truth Bitter) v obliki kapljic-dash  
5. Pri kreaciji koktajla je dovoljena uporaba največ 6 pijač ali sestavin 
6. Uporaba ognja ni dovoljena, razen gorilnika za karameliziranje; 
7. Tekmovalec servira koktajl izključno v stekleni kozarec po lastni izbiri. Vse elemente ( 

dekoracijo)  v obliki, košaric, pladnjev, stojal, boxov, ipd….bo ocenjevalna komisija pred 
ocenjevanjem odstranila in jih ne bo upoštevala pri oceni koktajla; 

8. Pripraviti 5 (pet) mešane barske pijače; 
9. Čas za pripravo koktajlov je 7 minut; 
10. Čas za pripravo dekoracije je 15 minut; 
11. Tekmovalec nastopi v delovni uniformi podjetja ali s.p., katerega zastopa-predstavlja ali društveni 

uniformi; 
12. V času tekmovanja in na tekmovanja mora tekmovalec nositi obeležja sponzorja tekmovanje, 

katere dobi pred pričetkom tekmovanja 
 

2.   Ocenjevanje: 
 

1. Strokovno komisija ocenjuje izgled, aromo, okus in skupni vtis koktajla, ter strokovno  
2. pripravo koktajla, kar šteje za skupno oceno koktajla (1., 2., 3. mesto) 
3. Nagrada za strokovno delo pripada barmanu-tekmovalcu, ki doseže najvišje število točk v 

ocenjevanju strokovne priprave koktajla. 
4. Zmagovalec kategorije je barman-tekmovalec, z najvišjim številom osvojenih točk v ocenjevanju 

koktajla in strokovnega dela. 
5. Naslov državnega prvaka v kategoriji, osvoji tekmovalec z najvišjim številom 

osvojenih toč v ocenjevanju koktajla in strokovnega dela in je član društva barmanov 
Slovenije. 

6. Rezultati tekmovanja so dokončni. V primeru pritožbe tekmovalca, mora le to v pismeni obliki z 
argumenti, (dokazili) oddati najkasneje 15 minut po zaključku tekmovanja, predsedniku 
ocenjevalnih komisij, ki jo bo pregledal in obravnaval s člani ocenjevalnih komisij, ter o 
razsodbi pritožbe obvestil tekmovalca. 
 

Želim vam »Dober mix!« 
 
Aleš Ogrin, predsednik društva                                                                            Vrhnika, 8.1.2020 


