
PRAVILA, PREDPISI IN SMERNICE 

Splošne informacije 

• Koledar

- 10. 9. 2022: Rok za prijavo

- 15. 9. 2022: Rok za sporočanje recepta marketinški skupina na mail sara@bar-media.si

- 22.9.2022: Tekmovanje v Luftarci – Luft 360 v Mariboru ob 17.00

- Konec novembra/začetek decembra 2022: finale pokala MONIN v Franciji

Če se ne morete držati teh rokov ali se ne morete udeležiti datumov tekmovanja, obvestite svojega 

predstavnika MONIN CUP-a ali nam pišite na mail sara@bar-media.si 

• Sodniki

Izbira sodnikov 

Organizator Bar Media d.o.o. izbere več sodnikov za vsako kategorijo, ki zahteva sodbo. 

Sodniki vključujejo osebje ali predstavnike MONIN-a, strokovnjake v industriji z barske scene 

(avtoritativna oseba, na primer povezana z nacionalnim združenjem natakarjev) , vplivne osebe v 

industriji, menedžerje F&B itd. 

Sodniška ekipa bo analizirala vse vidike nastopa tekmovalca: predstavitev, učinkovitost in spretnosti 

tekmovalca, videz, aromo, okus in temo pijače. 
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• Kandidati

Postopek izbire tekmovalcev 

Za udeležbo na tekmovanju mora vsak tekmovalec izpolnjevati vsa naslednja merila: 

- Tekmovalci morajo biti poklicni ali ljubiteljski barmani, natakarji ali študentje gostinskih šol.

- Starostna omejitev za nastop na finalu MONIN CUP v Franciji je 27 let; kar pomeni, kandidati rojeni

leta 1995 ali prej. Na lokalno tekmovanje se lahko prijavijo tudi starejši od 18 let, vendar v primeru

zmage le ta ne more zastopati države na finalu v Franciji. Tja se v tem primeru pošlje naslednjega po

uvrstitvi, ki je star nad 27.let.

- Tekmovalci bodo morali potrditi svojo udeležbo in poslati vse zahtevane recepte in informacije

organizatorjem dogodka do zadnjega roka (končne specifikacije receptov, zahtevane sestavine, navdih

za temo itd.).

- Na dan tekmovanja bodo morali vsi tekmovalci prinesti s seboj svoje orodje in kozarce ter slediti

točno oddanemu receptu. Spremembe recepta lahko povzročijo odvzem točk ali diskvalifikacijo iz

tekmovanja.

- Vsi tekmovalci, ki se udeležijo finala v Franciji, morajo znati govoriti in predstaviti svoje pijače v

angleščini.

Rok za prijavo 

Tekmovalci morajo prijavnico z natančno recepturo in sestavinami poslati organizatorju na mail 

sara@bar-media.si najkasneje do 15. 9. 2022. V nasprotnem primeru lahko povzroči diskvalifikacijo iz 

MONIN CUP-a. Glej prijavnico v prilogi. 

Kodeks ravnanja tekmovalca 

Organizator od vseh tekmovalcev zahteva, da bodo v svojem ravnanju pošteni in bodo spoštovali 

pravice, mnenja in kulturo sotekmovalcev in vseh ostalih, ki sodelujejo pri tekmovanju. 
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Tekmovalec ni ambasador le bar-a/šole, ki jo zastopa, ampak tudi barmanske obrti. Interakcija 

konkurenta z javnostjo in drugimi strokovnjaki močno vpliva na globalno skupnost barmanov. Prosimo, 

spoštujte to odgovornost. 

Od vseh tekmovalcev se pričakuje, da bodo predani prizadevanju za odličnost pijače in se jih spodbuja, 

da med seboj izmenjujejo informacije in znanje, da bi izboljšali barmansko obrt kot celoto. 

MONIN želi posneti, reproducirati in uporabiti fotografije ali video posnetke dogodka v promocijske 

namene v povezavi z dogodkom. Kot del tekmovalčeve udeležbe na tem dogodku MONIN prosi, da 

preberejo in potrdijo predloženi model pogodbe o izdaji ter ga v celoti podpisanega in izpolnjenega 

pošljejo nazaj pred začetkom tekmovanja. 

Tekmovanje 

• Splošne smernice

Udeleženci bodo morali razložiti svojo izbiro recepta in okusov MONIN. 

S sodelovanjem v tem tekmovanju se strinjate, da dajete MONIN-u polno pravico do uporabe vseh 

receptov za koktajle in pijače, ki so bili ustvarjeni in predstavljeni v vseh fazah tekmovanja, za spološno 

uporabi in uprabo vseh objavah. 

• Pravila in predpisi

Tekmovanja in čas 

Tekmovalci bodo imeli na voljo 10 minut v prostoru za oziroma ob odru za pripravo dekoracije, 

dokončanje sestavin in na splošno za zagotovitev, da so vse podrobnosti njihove pijače pripravljeni 

(dekoracijo lahko pripravite vnaprej, če želite). Tekmovalci se nato premaknejo na oder, kjer imajo 3 

minute časa za pripravo in postavitev svojih rekvizitov in sestavin. Ko se ura začne, bodo imeli 

tekmovalci na voljo 10 minut, da pripravijo in predstavijo svojo pijačo ter sodnikom pojasnijo navdih 

in povezavo z izbrano temo. Tekmovalci bodo pripravili 4 enake pijače, od katerih bodo 3 postreženi 

sodnikom in 1 za fotografiranje. Tekmovalci bodo nato imeli 2 minuti časa, da očistijo bar in pospravijo 

vso svojo opremo in sestavine. Vrstni red tekmovalcev bo določen na dan tekmovanja. 



Splošni pogoji 

Vsak tekmovalec je dolžan uporabiti natančen recept za pijačo, ki ga je oddal pred prijavnim rokom, in 

ga ne sme spreminjati, saj se mu v nasprotnem primeru odštejejo  točke. 

Ko oddate recept in zahteve glede sestavin, vam bodo povedali, katere sestavine vam lahko 

zagotovimo in katere morate prinesti s seboj. Prosimo, bodite na to zelo pozorni, saj sestavine, ki jih 

pozabite prinesti, morda ne bodo na voljo na lokaciji tekmovanja. 

Tekmovalci bodo morali prinesti  svojo kozarce ali servirno posodo, ki jih potrebujejo, tako da boste 

imeli dovolj za 4 pijače, ki jih boste pripravljali.  

Udeležencem svetujemo, da s seboj prinesejo lastno opremo za pripravo pijače in dekoracije (jigger, 

shaker itd.). Tekmovalec je dolžan zagotoviti, da je njegova oprema  popolna v 3-minutnem času 

priprave. Dekoracijo bodo pripravljeni posebej. 

Recept in zahteve glede sestavin 

Recepti morajo vsebovati najmanj 10 ml vsaj 1 izdelka MONIN. To je lahko karkoli iz ponudbe MONIN 

(sirupi, pireji, likerji,…). Zaželjeno je, da uporabite več izdelkov MONIN, če le lahko. 

Tekmovalci lahko v svojem receptu uporabljajo katere koli užitne sestavine katere koli blagovne 

znamke podjetja Bar Media d.o.o., ki niso konkurenčni znamki MONIN (znamke sirupov, pirejev ali 

likerjev). Število uporabljenih sestavin ali količine niso omejene, če so vse sestavine varne za 

uživanje. Prav tako ni dovoljena uporaba žganih pijač izven prodajnega programa podjetja Bar Media 
d.o.o.. 

Dovoljena je ena domača sestavina na tekmovalca, vendar mora upoštevati naslednja pravila: 

- Lahko je poparek, grenčina, sok itd.

- Toda vsak domači sirup, cordial ali podoben izdelek mora imeti kot osnovo MONIN.

Na primer, »Sirup iz ananasa in karija« mora biti MONIN z okusom ananasovega sirupa s karijem. 

- Če se odločite za uporabo domačega sirupa, cordiala ali podobnega izdelka, morate v svojem receptu

uporabiti tudi nespremenjen izdelek MONIN.

- Domači sirupi so prepovedani, če aroma že obstaja v ponudbi MONIN-a.

- Vse domače sestavine morajo biti v celoti razložene s popolnimi navodili za recept, izpisanimi v

obrazcu za prijavo, pred prijavnim rokom.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekoracija je lahko užitna ali ne, če je v skladu s pijačo ali temo izbranega napitka. 

 

• Kriteriji ocenjevanja 

Sodniška komisija bo poskrbela, da bo številka vsakega tekmovalca pravilno izpolnjena na točkovalni 

listi. Po oceni vsake pijače bodo podpisali točkovalni list. Vsi točkovni listi se zberejo in dostavijo dotični 

osebi, ki sešteje rezultate. 

Ocenjevanje bo upoštevalo: 

- Predstavitev kandidata: Osebna predstavitev in sposobnost komuniciranja. 

- Čistoča: organiziran, čist in učinkovit način dela, vzdrževanje čistega delovnega prostora, izogibanje 

razlitjem. 

- Tehnične veščine: tekmovalčeva spretnost in pravilna uporaba barmanskih tehnik. 

- Ocenjevanje pijače: Videz in predstavitev, aroma, okus, uravnoteženost, izvirnost in kako je povezana 

s temo. 

Za prekoračitev roka veljajo kazni. (Minus 1 točka za vsakih 30 sekund prekoračitve). 

 

• Tekmovalci 

Tekmovalci morajo biti v pripravljalni prostoru 30 minut pred predvidenim terminom. Vsak 

tekmovalec, ki ni na odru na začetku svojega 3-minutnega pripravljalnega časa, je lahko diskvalificiran. 

Organizator si pridržuje pravico, da zavrne katerega koli udeleženca, recept ali ime recepta, če meni, 

da so nesprejemljivi ali v nasprotju s pravili. 

 

• Zbiranje in objave rezultatov 

Ko vsi tekmovalci predstavijo svoje pijače, bo komisija sestavila vse ocene in določila uvrstitev vseh 

tekmovalcev. Komisija bo vse rezultate dvakrat preverila, da se izogne morebitnim napakam. 

Zmagovalec bo zastopal svojo državo na finalu, ki bo konec leta 2022 v Franciji. 


