Ti’ Punch Cup 2018 – Οι κανόνες
Διαβάστε προσεκτικά του κανόνες πριν δηλώσετε την συμμετοχή σας
1. ONLINE REGISTRATON
Η ηλεκτρονική εγγραφή θα είναι ανοιχτή για την Ελλάδα, έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2019.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις ακόλουθες χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Κίνα, Τσεχική
Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία / Λετονία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Χονγκ Κονγκ,
Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μαλαισία, Μαρτινίκα, , Σλοβακία, Ισπανία,
Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες
και Βιετνάμ.

Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει να δηλώνονται ηλεκτρονικά στο www.tipunchcup.com ενώ
κάθε πεδίο που φέρει (*) είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί.
Το Rhum Clément και οι εισαγωγείς του σε κάθε χώρα διατηρούν το δικαίωμα να
χρησιμοποιούν, υιοθετούν, δημιουργούν και δημοσιεύουν κάθε μία από τις συνταγές που
θα δηλώνονται ηλεκτρονικά καθώς και τις φωτογραφίες που τις συνοδεύουν χωρίς να
ζητήσουν κάποια έγκριση. Αντιστοίχως, κάθε φωτογραφία ή βίντεο που ενδεχομένως να
δημοσιεύσουν οι bartender κατά την διάρκεια του διαγωνισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ή δημοσιοποιηθεί.
2. ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός μόνο για επαγγελματίες bartender που έχουν συμπληρώσει
το 18ο έτος της ηλικίας τους και που εργάζονται την δεδομένη στιγμή σε κάποιο bar στην
χώρα τους. Το όριο ηλικίας ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με την εκάστοτε χώρα.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μιλάνε αγγλικά (υποχρεωτικά) ή/και γαλλικά (προαιρετικά)
προκειμένου να μπορέσουν να παρουσιάσουν την δημιουργία τους σε κάθε πιθανό μέλος
της κριτικής επιτροπής της χώρας τους αλλά και στον παγκόσμιο τελικό που θα
πραγματοποιηθεί στην Μαρτινίκα.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι τις ημερομηνίες που θα πραγματοποιηθεί
ο Εθνικός τους τελικός αλλά και στο διάστημα που θα διεξαχθεί ο παγκόσμιος τελικός,
δηλαδή από τις 9 ως και τις 13 Μαρτίου 2020.
3. ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Κάθε συνταγή θα πρέπει να είναι πρωτότυπη και φτιαγμένη από τον εκάστοτε
συμμετέχοντα.
Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες θα πρέπει να δημιουργήσει ένα cocktail που να περιέχει
τουλάχιστον 3 από τα κύρια συστατικά ενός Ti’ Punch:
-

Rhum Agricole

Τουλάχιστον 30ml (1oz) από τα παρακάτω Rhum Clément:
Clement White Rhum Agricole 40°
Clement Première Canne
Clement Canne Bleue
Clement Select Barrel
Clement VSOP
-

Lime ή οποιοδήποτε άλλο εσπεριδοειδές
Ζάχαρη ή οποιαδήποτε άλλη γλυκαντική ουσία

Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον δύο συστατικά, ώστε στο σύνολο η συνταγή σας να
περιέχει το πολύ 5 συστατικά.
Διευκρινήσεις σχετικά με τα συστατικά:
-

Επιτρέπεται η χρήση λικέρ, κοινού τροποποιητή, σιροπιού, bitter, χυμού ή πουρέ,
που βρίσκονται στο portofolio της TsaknakisBros.

-

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες εκδόσεις του Ti'Punch Cup, επιτρέπεται η χρήση
σπιτικών συστατικών όπως σπιτικά σιρόπια ή ποτά, τροποποιητές και αφροί.
Ωστόσο, πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς η πλήρης συνταγή και η μέθοδος
παρασκευής τους. Ο διαγωνιζόμενος μπορεί επίσης να στείλει ένα δείγμα από το
σπιτικό του συστατικό στην τοπική του επαφή, για να εξασφαλίσει σωστή
βαθμολόγηση της συνταγής του Ti'Punch (όχι υποχρεωτικά).

-

Τα στοιχεία που επηρεάζουν την γεύση ή/και το άρωμα, όπως οι βρώσιμες
γαρνιτούρες, τα spray και τα bitters κρίνονται ως συστατικό.

-

Η χρήση οποιουδήποτε άλλου Brand ρουμιού δεν επιτρέπεται.
Η χρήση οποιουδήποτε άλλου αλκοολούχου ποτού, επιτρέπεται.
Τα brand ή ο τύπος του brand πρέπει οπωσδήποτε να δηλώνεται.
Άλλα συστατικά, όπως φρούτα, γαρνιτούρες, είδος πάγου, κλπ, πρέπει οπωσδήποτε
να δηλώνονται.
Η χρήση του ποτηριού είναι δική σας επιλογή.

Διευκρινήσεις σχετικά με τις συνταγές:
-

-

Κάθε συστατικό της συνταγής θα πρέπει να εκφράζεται μέσα από κάποια μονάδα
μέτρησης.
Κάθε τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή του cocktail θα πρέπει να
αναφέρεται ξεκάθαρα.
Η συνταγή του ποτού θα πρέπει να συνοδεύεται και από κάποια ιστορία. Η
ιστορία θα πρέπει να εξηγεί και να αναφέρει την επιλογή των συστατικών που
χρησιμοποιείτε.
Η φωτογραφία που θα συνοδεύει το ποτό είναι υποχρεωτική. Φροντίστε να
αποτυπώσετε μέσα από μίας υψηλής ποιότητας φωτογραφία το cocktail, τα ρούμια,
τα συστατικά αλλά και κάποια στοιχεία από την έμπνευσή σας.

4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Όλα τα κοκτέιλ, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά θα αναπαραχθούν, θα κριθούν και θα
αξιολογηθούν από μια ομάδα επαγγελματιών του κλάδου με τα ίδια κριτήρια:
- Γεύση και ισορροπία (30%)
- "Ti'Punch-ness" - η δυνατότητα να εμπεριέχει το DNA ενός πραγματικού Ti'Punch (10%)
- Ακρίβεια και λεπτομέρεια- σαφής περιγραφή της συνταγής και των μεθόδων παρασκευής
του κοκτέιλ (20%)
- Ικανότητα γενικής παρουσίασης και προβολής του Rhum Clément στο κοκτέιλ (10%)
- Δημιουργικότητα και πρωτοτυπία (10%)
- Παρουσίαση – αφήγηση (20%)
Η ηλεκτρονική εγγραφή θα αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής βαθμολογίας. Οι συνταγές
Ti'Punch, που ενσωματώνουν καλύτερα τα παραπάνω χαρακτηριστικά σε κάθε
συμμετέχουσα χώρα θα επιλεγούν για να μπουν στη φάση ενεργοποίησης. Οι
συμμετέχοντες στο στάδιο ενεργοποίησης θα επικοινωνούν άμεσα με το προσωπικό της
τοπικής οργάνωσης.
•

ΙΙ - ΦΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Οι μπάρμαν, που θα επιλεγούν να συμμετέχουν στη φάση ενεργοποίησης ,θα κληθούν να
προωθήσουν τη συνταγή Ti'Punch μέσα στην κοινότητά τους για περιορισμένο χρονικό
διάστημα. Η διάρκεια αυτής της περιόδου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα
εισόδου. Το προσωπικό της τοπικής οργάνωσης θα είναι σε θέση να παρέχει λεπτομερείς
πληροφορίες στους διαγωνιζόμενους.
Για να καθοριστεί μια κατάταξη, θα δοθεί έμφαση τόσο στην ενεργοποίηση του σημείου
όσο και των κοινωνικών μέσων.
•

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

- Διοργάνωση εκδηλώσεων Clément στο μπαρ του διαγωνιζόμενου
- Οργάνωση ‘’εμφάνισης’’ στο μπαρ κάποιου άλλου
- Δημιουργία του Ti'Punch στο μενού κοκτέιλ του μπαρ
- Δημιουργία Ti'Punch ως "κοκτέιλ του μήνα"
- Η δημιουργικότητα θα παίξει καθοριστικό ρόλο.

•

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

- Δημοσιεύσεις και ιστορίες στα κοινωνικά δίκτυα με τη χρήση ετικέτας @rhumclement &
#tsaknakispremiumbrands, μαζί με την χρήση των hashtags #tipunchcup και #rhumclement
συν οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ζητούνται από τους τοπικούς διοργανωτές.
- Διαφημιστικά βίντεο

•

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος, θα προστεθούν τόσο οι βαθμολογίες από την Εγγραφή στο
Διαδίκτυο (70%) όσο και η Ενεργοποίηση (30%) για να καθοριστεί μία κατάταξη ανά
περιοχή.
Οι ευρωπαϊκές χώρες θα διαιρεθούν ως εξής:
Ευρώπη 1 (με τελικό στο Παρίσι - Γαλλία): Τσεχία, Δανία, Εσθονία / Λετονία, Γαλλία,
Ουγγαρία, Ολλανδία, Πολωνία, Σλοβακία, Ισπανία.
Ευρώπη 2 (με τελικό στην Αθήνα - Ελλάδα): Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία,
Ιταλία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα κορυφαία 10 αποτελέσματα κάθε περιοχής θα μεταφερθούν σε έναν από τους
ηπειρωτικούς τελικούς.

Ti Punch Creation Round (κοινό σε όλους τους τελικούς της ηπειρωτικής Ευρώπης)
Οι φιναλίστ θα κληθούν να αναδημιουργήσουν το Ti'Punch τους στη σκηνή και θα κριθούν
από μια ομάδα επαγγελματιών του κλάδου. Θα
πρέπει να είναι η ίδια συνταγή με αυτή που έχει υποβληθεί on line.
Κάθε φιναλίστ θα έχει 10 λεπτά (5 λεπτά για να ρυθμίσει + 5 λεπτά για να παρουσιάσει) για
να προετοιμάσει 4 μερίδες της δημιουργίας του Ti'Punch. Η υπέρβαση του χρονικού ορίου
θα τιμωρηθεί και οι βαθμοί θα αφαιρεθούν από το τελικό σκορ του αγωνιζόμενου.
Η αξιολόγηση θα βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:
- Οργανοληπτικά θέματα - εμφάνιση, άρωμα & γεύση (40%)
- "Ti' Punchness" του ποτού (20%)
- Τεχνικές & Δεξιότητες Παρουσίασης (25%)
- Συνολική γνώση της μάρκας και των προϊόντων της (15%)

IV - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
Οι δυο κορυφαίοι νικητές κάθε ηπειρωτικού τελικού θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν
στη Μαρτινίκα από τις 9 Μαρτίου έως τις 13 Μαρτίου 2020.
Όλοι οι παγκόσμιοι φιναλίστ θα ανακοινωθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020.
Ο Παγκόσμιος Τελικός θα διεξαχθεί στο Habitation Clément, Le François, στη Μαρτινίκα
(FWI).
Πολλοί γύροι θα επιτρέψουν στην ομάδα κριτών να επιλέξει το νικητή του Clément Ti'Punch
Cup Winner 2020.

V - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ – CLEMENT TI PUNCH CUP 2020
Οι φιναλίστ θα κερδίσουν ένα συγκεκριμένο αριθμό πόντων σε κάθε γύρο του Παγκοσμίου
Τελικού. Ο/H φιναλίστ με την υψηλότερη βαθμολογία μετά την προσθήκη των πόντων από
τους τρεις γύρους θα δηλωθεί ως νικητής-τρια του Clément Ti'Punch Cup 2020.
Ταυτόχρονα, αυτός ή αυτή θα γίνει αυτόματα ο επίσημος χορηγός / μέντορας του επόμενου
Clément Ti'Punch Cup.

CLEMENT TI'PUNCH CUP ALUMNI CLUB
Ο νικητής του Clément Ti'Punch Cup 2020 και όλοι οι φιναλίστ του κόσμου θα γίνουν μέλη
του Clumment Ti'Punch Cup Alumni Club.
Τα μέλη του συλλόγου μπορούν να προσκληθούν σε ιδιωτικές εκδηλώσεις της Rhum
Clément παγκοσμίως, να έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικά προϊόντα, να συμμετέχουν σε
ειδικές συνεργασίες της μάρκας και να λαμβάνουν αποκλειστικές πληροφορίες για το
εμπορικό σήμα. Θα τους χορηγηθεί επίσης ελεύθερη είσοδος στην κατοικία στην
Μαρτινίκα.
Μπορούν επίσης να προσκληθούν να συμμετάσχουν σε μελλοντικές εκδηλώσεις του
Clément Ti'Punch Cup και να είναι μέλη της κριτικής επιτροπής σε ηπειρωτικούς τελικούς
είτε στη χώρα εισόδου τους είτε στη χώρα διαμονής τους ή στη Μαρτινίκα *.

