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Sumarul actualizărilor în regulamentul concursului
Actualizările și revizuirile în regulament sunt evidențiate cu culoarea roșu, astfel încât să
fie foarte ușor de urmărit.
Pe scurt, iată care sunt acestea:
1. În cazul băuturii obținute prin metode de brew, concurenții vor prepara o (1) singură
extracție pe care o vor împărți în porții de cel puțin 60 ml pentru fiecare dintre cei 3
jurați.
2. Rețeta pe care o va alege fiecare concurent (proporțiile de cafea măcinată și apă) va fi
prezentată juriului înainte de a începe extracția, precum și la finalul acesteia,
concurentul va menționa cantitatea de băutură obținută.
3. Concurenții vor utiliza oricare dintre metodele cunoscute de brew (incluzând astfel și
aeropress-ul pe această listă).
4. Concurenții vor putea aduce încălzitoare de apă proprii, dacă nu doresc să utilizeze apă
preîncălzită oferită de espressor pentru prepararea băuturii prin metodă de brew.
5. Timpul de concurs se modifică astfel:
 Prima zi de concurs : 10 minute de pregătire, 10 minute probă de concurs și 5
minute timp de curățenie.
 A 2a zi de concurs : 15 minute de pregătire, 15 minute probă de concurs, 5
minute timp de curățenie.
6. Bancurile de lucru vor conține câte 2 mese (masa pentru espressor și masa pentru
servirea juriului), și vor avea o masă comună, care va delimita cele 2 bancuri și pe care o
vor putea utiliza la comun.
7. Laptele necesar pentru concurs va fi pus la dispoziție de către organizatorii concursului.
8. Apa necesară pentru concurs va fi pusă la dispoziție de către organizatorii concursului.
9. Concurenții își vor aduce șorț propriu pe care fiecare îl va purta în timpul concursului.
10. Mențiune pentru concurenții dinafara localitaății : toți concurenții admiși în concurs,
care sunt din alte localități decât Iași, sunt rugați să ajungă în Iași cu o zi înainte de
concurs, pentru a se familiariza cu echipamentele de concurs.

11. Penalizări de timp: după finalizarea timpului de concurs, concurenților le este permis să
continue timp de 5 minute. Fiecare minut înseamnă cinci (5) puncte de penalizare, adică
un max. de 5 minute = 25 puncte de penalizare. Dacă aceste 5 minute se depășesc, și
proba durează mai mult de 15 minute în prima zi de concurs și 20 minute în a 2a zi de
concurs, concurentul este descalificat.
12. Depășirea timpului de curățenie de către un concurent, care atrage după sine și
decalarea timpilor de concurs, poate duce la descalificarea concurentului în cauză.
13. Departajare în caz de egalitate de puncte: Dacă va exista egalitate de puncte între 2 sau
mai mulți concurenți, departajarea va fi făcută prin intermediul unei probe suplimentare
denumită “probă fulger” – servirea unui număr de 5 băuturi într-un timp scurt: un (1)
espresso simplu, un (1) espresso dublu și două (2) băuturi pe bază de cafea cu lapte,
într-un timp de maximum 5 minute. Va fi desemnat câștigătorul probei de departajare
concurentul care se a preparat toate băuturile în timpul cel mai scurt.
14. Tipurile de scor oferit:
2 tipuri de scor : scorul DA și NU, și scorul cu punctaj de la zero (0) la zece (10).
DA=1, NU=0
Inacceptabil=0 și Extraordinar=10
Unele criterii sunt punctate cu scor de la zero la zece, zero fiind cel mai mic și zece fiind
cel mai mare. Nu se vor putea folosi jumătăți de punct (1.5, 2.5). Cel mai mic scor cu
valoare este 1.0. Punctajul zero este oferit când criteriul jurizat este declarat total
inacceptabil.

