Чемпіонат світу з заварювання кави в аеропресі
Правила та регламент

До початку; 4 важливих нотатки
1. Формат та правила є свідомо задуманими простими та розробленими задля того, щоб
змагання проходили швидко, весело та у вигляді заходу для фанів.
2. Метою змагань є розкриття потенціалу аеропресу, як засобу для заварювання кави, та
демонстрації різноманіття способів застосування.
3. Найважливішою метою є гарно провести час та поварити смачну каву.
4. Якщо ви сприймаєте перемогу у цих змаганнях як вдалий поштовх для вашого успішного
бізнесу з консультацій або кар’єри публічного спікера/торгово-виставкової, то вам мабуть слід
звернути свою увагу на World Barista Championship.

Формат
-

Змагання є багатораундовим турніром на вибування.
Учасники мають 8 хвилин на приготування найкращої чашки кави з аеропресу, яку вони тільки
у змозі заварити.
У кожному раунді три учасники одночасно заварюють каву та їх напої подаються в
однаковому посуді бригаді з трьох суддів.
Судді всліпу оцінюють кожну чашку та доходять висновку, яка ж найкраща, що визначається
як «та, якою найбільш з усіх хотілося б смакувати».
На рахунок 3, судді одночасно вказують на чашку, яка їм найбільше сподобалася.
Переможець проходить до наступного раунду, а ті, хто програв – вибувають.

Основні правила
-

Учасники мають подати мінімум 200 мл завареної кави у посуді, що надається.
Лише мелена кава та вода є інгредієнтами, що дозволені.
Хоча невеликі твіки та хаки і дозволяються, але приладом, що використовується для
заварювання має бути очевидно оригінальний аеропресс Aerobie.
Кожен учасник має 8 хвилин, за які повинен приготуватись, заварити і подати свою каву.
Невиконання будь-якої з вищевказаних вимог призведе до дискваліфікації.
Учасники кожного раунду змагань будуть обиратись в довільному порядку та будуть
оголошуватись організаторами до початку чемпіонату.
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Суддівство
-

Кожен раунд судять всліпу 3є суддів, з іменами учасників маркованими на зворотній частині
дна чашки.
Скуштувавши подану каву, судді рахують до 3 та одночасно показують на чашку, яку вони
оцінюють як найкращу, що визначається як «та, якою найбільш з усіх хотілося б смакувати».
Судді мають звертати увагу на аромат, приємний смак, виразну солодкість та збалансовану
кислинку, гарне тіло та приємний післясмак.
Судді не повинні обговорювати подану каву до визначення переможця.
Після оцінювання суддями, МС (ведучий) піднімає переможну чашку, проголошуючи ім’я
славетного переможця та, одночасно, соромлячи переможених.
У випадку, якщо усі 3є суддів обрали різні чашки, МС або заздалегідь визначений четвертий
суддя визначать переможця.

Обладнання та інгредієнти
-

-

Якщо змаганнями визначено каву, що буде заварюватись, жодна інша кава не може бути
використана.
Не зважаючи на те, що організатори зобов’язані забезпечити чисту, свіжу, фільтровану воду
для змагань, учасники вільні застосовувати свою власну воду.
Не зважаючи на те, що організатори зобов’язані забезпечити усім необхідним для
проведення змагань, учасники можуть застосовувати свої власні чайники, ваги, кавомолку та
інше обладнання.
Будь-які модифікації оригінального аеропресу мають бути погоджені з організаторами ДО
ПОЧАТКУ ЗМАГАНЬ, та, якщо необхідно, особисто з Аланом Адлером (Alan Adler).
Дозволяються будь-які фільтри у т.ч. і металеві.

Отож, не забувайте – увесь цей захід має бути запальним та веселим.
Насолоджуйтесь ним та не сприймайте аж занадто серйозно.
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