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1. Katılım Koşulları

1.1. Organizasyon

Dünya Barista Şampiyonası (DBŞ), World Coffee Events, LTD'nin (WCE) bir programıdır.

1.2. Haklar

Bu Resmi Mevzuat ve Kurallar ve yarışma formatı da dahil olmak üzere Dünya Barista Şampiyonası ile 

ilgili tüm fikri mülkiyet, World Coffee Events, LTD’ye aittir. Bu belgenin hiçbir bölümü World Coffee Events 

LTD'nin açık izni olmadan kullanılamaz veya çoğaltılamaz.

1.3. Katılım Koşulları

1.3.1.  Ulusal Elemeler

Dünya Barista Şampiyonası (DBŞ), Dünya Kahve Etkinlikleri (DKE) onaylı yarışma etkinliğinin hak 

kazanmış Ulusal Şampiyonlarına açık bir yarışmadır. Onaylanmış yarışmalar, DKE lisanslı Müsabaka  

Kuruluşları tarafından düzenlenir. Her yarışma yılında, her DKE Lisanslı Müsabaka Kuruluşundan bir (1)

yarışmacı katılabilir. (DKE Lisanslı Müsabaka Kuruluşu olma hakkında daha fazla bilgi edinmek için 

lütfen şurada bulunan Müsabaka Kuruluşu Teyit Kriterleri ve Koşullarını okuyun: 

(worldcoffeeevents.org/competition-bodies)).

1.3.2.  Ulusal Şampiyonlar ve Yedekler

A. Ulusal Şampiyon, Müsabaka Kuruluşu Şampiyonasını kazanan yarışmacı olarak tanımlanır. Bu

yarışmacının, o yılki Dünya Şampiyonasında yarışma veya adaylığını bir sonraki yıla erteleme 

hakkı vardır. Bir yarışmacı, yalnızca uygun bir mazeretleri varsa adaylığını bir sonraki yıla 

erteleyebilir (DKE web sitesindeki Ertelenmiş Adaylık Koşullarına bakın).

B. Bir Ulusal Şampiyon, Ertelenmiş Adaylık için başarılı bir şekilde başvurursa, Ulusal Şampiyon 

unvanını korur ve bir sonraki yıl Dünya Şampiyonalarında yarışabilir. Ulusal Şampiyon adaylığını 

ertelediğinde, lisanslı Müsabaka Kuruluşu, ikincilikteki yarışmacıdan başlayarak sıralamada 

azalan sırayla ulusal yarışmadan alternatif bir yarışmacı belirleyebilir. Bu durumda Dünya 

Şampiyonalarına giden yarışmacı Ulusal Yarışmacı unvanına sahip olacaktır. Ulusal Yarışmacılar 

Ertelenmiş Adaylık için uygun değildir ve Ulusal Şampiyon unvanına sahip olmazlar. Bununla 

birlikte, tüm Ulusal Yarışmacılar, Dünya Kahve Şampiyonu unvanını kazanma dahil olmak üzere, 

Dünya Kahve Şampiyonalarına katılarak kahve topluluklarını temsil etmeye hak kazanacaktır.
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C. Bir Ulusal Şampiyon erteleme için uygun değilse ve Dünya Şampiyonalarına katılmamayı seçerse,

Ulusal Şampiyon unvanı sıralamada sonraki yarışmacıya geçer.

D. Herhangi bir nedenle Dünya Şampiyonasında rekabet etmeyen tüm Ulusal Şampiyonların, 

anlaşılırlık sağlamak için info@worldcoffeeevents.org aracılığıyla DKE'ne bizzat bildirimde 

bulunmaları gerekmektedir. Herhangi bir değişiklik talebi (Müsabaka Kuruluşu Temsilci 

Yarışmacısı) ayrıca info@worldcoffeeevents.org adresinden Müsabaka Kuruluşundan yazılı 

olarak alınmalı ve yarışmadan önce Genel Müdür tarafından onaylanmalıdır.

1.3.3.  Yaş Gereksinimi

Yarışmacılar, herhangi bir Dünya Kahve Etkinlikleri (DKE) onaylı etkinlikte yarıştıkları esnada en az on 

sekiz (18) yaşında olmalıdır.

1.3.4.  Uyruk

A. Yarışmacılar, temsil ettikleri yere ait geçerli bir pasaporta veya 24 aylık ikamet, çalışma veya 

eğitim kaydı olduğunu kanıtlayan belgelere sahip olmalıdır, bunların bir kısmı ulusal yarışma 

elemelerinden önceki 12 ayı kapsamalıdır.

B. Yarışmacılar, DKE Müsabaka yılı başına yalnızca bir onaylı Müsabaka Kuruluşu için katılabilir. 

Bir yarışma yılı, bir etkinliğin bir yarışmacıyı yarışmaya hak kazandığı Dünya Şampiyonalarına 

bağlıdır. (Örneğin, yarışmacı kendisini 2020 Dünya Şampiyonasına katılmaya hak 

kazandırabilecek herhangi bir Müsabaka Kuruluşu etkinliğinde yarışıyorsa,  2020 Dünya Kahve 

Şampiyonası için eleme olan herhangi bir etkinlikte sadece bu Müsabaka Kuruluşu için 

yarışmalıdır.)

1.3.5.  Çoklu Pasaport
Birden fazla pasaportu olması durumunda, yarışmacı bir (1) ülke seçmeli ve o ülkenin tasdik 

edilmiş ulusal şampiyonası ile elemeleri geçmesi gerekmektedir.

1.3.6.  Harcamalar
Lisanslı Müsabaka Kuruluşları, Ulusal Şampiyonlarının DBŞ’ye gitmesi, DBŞ'den gelmesi ve DBŞ 

süresi boyunca makul seyahat ve konaklama masraflarını ödemek zorundadır. Yukarıda açıkça 

belirtilmeyen diğer tüm masraflar yarışmacının kendi sorumluluğundadır. DKE, hiçbir koşulda hiçbir 

yarışmacı masrafından sorumlu tutulamaz.

1.4. İhtilaflar

1.4.1.  Hakemlik

A. Yarışmacılar, o yılın DBŞ Etkinliği sona ermeden önce, kendi ülkeleri de dahil olmak üzere 

herhangi bir ülkede onaylanmış herhangi bir DBŞ yarışmasında (global, ulusal, bölgesel) 

hakemlik yapamazlar. Hakemler, o yılki DBŞ Yarışması sona ermeden önce, kendi ülkeleri de 

dahil olmak üzere herhangi bir ülkede (global, ulusal veya bölgesel) onaylanmış herhangi bir 

WBC müsabakasında yarışamazlar.
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B. WBC hakemleri, o müsabaka yılı içinde aynı müsabakada antrenörlük ve hakemlik yapamazlar.

C. Yarışmacılar, Ulusal Müsabakalarda hakem seçemez veya destekleyemezler. Ulusal 

Müsabakaların yönetiminde yer alan yarışmacılar, katılım alanlarını özetleyen bir e-posta ile 

DKE’ye durumlarını bildirmelidir. Bu yarışmacının katılımının engelleneceği veya etkileneceği 

anlamına gelmez, fakat konunun gizli tutulmaya çalışılması aksi bir sonuç doğurur.

1.4.2.  Kalibrasyon Baristaları

A. Bu yarışma için bir hakem kalibrasyonuna kalibrasyon baristası olarak katılan yarışmacılar, 

yarışma yılı tamamlanana kadar resmî bir yarışmada yarışmaya hak kazanamazlar. Bu, hem 

Ulusal DKE onaylı yarışmalar hem de Dünya Şampiyonası için geçerlidir.

B. Bir yarışmacı, aynı yarışma yılında o şampiyona için yarışmıyorsa, kalibrasyon baristası olmasına 

izin verilir. Ek olarak, bir yarışmacının, resmî ulusal şampiyonalardaki başarısı ile Dünya 

Şampiyonalarına katılamaması durumunda, aynı yarışma yılındaki Dünya Şampiyonalarında 

kalibrasyon barista olmasına izin verilir.

C. Bir yarışma yılı, bir Müsabaka Kuruluşu etkinliğinin bir yarışmacıyı yarışmaya hak kazandığı 

Dünya Şampiyonalarına bağlıdır.

Doğru Örnek: Bir yarışmacı, 2021 Dünya Şampiyonaları için kalibrasyon baristası görevi yürütür. 2022

Dünya  Şampiyonasında  yarışmaya  hak  kazanabilmek  adına  ulusal  etkinliklerinde  yarışmasına  izin

verilir.

Hatalı  Örnek:  Bir  yarışmacı,  2021  herhangi  bir  resmî  ulusal  şampiyonluk  etkinliği  için  (kendi  ülkesi

olmasa bile) kalibrasyon barista görevi görür ve ardından 2021 Dünya Şampiyonalarında aynı yarışmada

yarışır.

1.4.3.  Diğer İhtilaflar

WCE, olası herhangi bir ihtilafta en kısa zamanda, özellikle yarışmacı, hakem ve/veya etkinlik 

organizatörü tarafından herhangi bir yarışmanın başlamasından önce bildirilmesini teşvik eder.

Resmî bir etkinlikten önce olası bir ihtilafın bildirilmemesi, bir kişinin etkinliklerden diskalifiye edilmesine 

veya DKE'nin bir etkinlik için onayını ve bu yönergelere uymayan sonuçlarını kaldırmasına neden 

olabilir. İhtilaflar veya yukarıdaki mevzuatın açıklığa kavuşturulması ile ilgili sorular 

info@worldcoffeeevents.org adresine yönlendirilmelidir.

1.5. Mevzuat ve Kuralların Uygulanması

DKE,  yarışma  boyunca  bu  Mevzuat  ve  Kuralları  uygulayacaktır.  Bir  yarışmacı  bu  Mevzuat  ve

Kurallardan  birini  veya  daha  fazlasını  ihlal  ederse,  Kurallarda  belirli  bir  yaptırım  veya  sonuç

belirtilmediği sürece, yarışmadan otomatik olarak diskalifiye edilebilir.
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Bir hakem veya yarışma organizatörü bu Kurallardan birinin veya daha fazlasının ihlaline neden 

olursa, bir yarışmacı “Dünya Barista Şampiyonasında İtirazlar” veya “Bir Müsabaka Kuruluşu 

Yarışmasında İtirazlar” bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklanan sürece göre itirazda bulunabilir.

1.5.1.  COVID-19 Ekleri

Tüm Mevzuat ve Kurallar, yerel ve mekansal sağlık ve güvenlik gereksinimlerine veya yönergelerine 

göre değişebilir. Dünya Kahve Etkinlikleri, herhangi bir Mevzuat ve Kural değişikliğini yarışma 

öncesinde e-posta yoluyla paylaşacaktır. Bu değişiklikler, tablo boyutlarında veya düzenlerinde yapılan 

değişiklikleri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir; temin edilen kapların veya bardakların malzemesi; 

yarışmacı hazırlık ve alıştırma odalarında antrenör veya yardımcılara ilişkin sınırlamalar; maske veya 

eldiven talimatları; sanitasyon için program değişiklikleri vb. De içerebilir.

1.6. Uygulama

1.6.1.  Yarışmacı Kayıt Formu

Yarışmacılar, DKE Etkinliğinden en az altı (6) hafta önce www.worldbaristachampionship.org 

adresinde çevrimiçi olarak DBŞ Yarışmacı Kayıt Formunu doldurmalıdır. Bu form, gerekli geçerli 

pasaportun veya kabul edilen diğer kimlik bilgilerinin taranmış bir kopyasını yüklemek için bir alan içerir

(Bölüm 1.3.4.“Uyruk” bölümünde açıklandığı gibi). Tasdik edilmiş Ulusal Şampiyonlar, gerekli tüm kayıt

belgelerini aldıktan sonra yaklaşık iki (2) hafta içinde e-posta yoluyla onay alacaktır.

1.6.2.  Gecikmiş Ulusal Şampiyonanın Tescili

DBŞ Müsabakasından altı (6) haftadan daha kısa bir süre önce gerçekleştirilen müsabakalardaki 

Ulusal Şampiyonlar, tüm kayıt materyallerini ulusal müsabakalarından en geç beş (5) gün sonra 

sunmalıdır. Bu kriterlere uyulmaması, katılımın reddedilmesine neden olabilir.

1.6.3.  Yarışmacı Soruları

Tüm yarışmacılar, istisnasız olarak mevcut DBŞ Mevzuat ve Kurallarını ve puan tablolarını okumaktan ve 

anlamaktan kişisel olarak sorumludur. Tüm DBŞ belgeleri worldbaristachampionship.org adresinde 

mevcuttur. Yarışmacılar, DBŞ'ye gelmeden önce soru sormaya teşvik edilir. Herhangi bir yarışmacı, 

herhangi bir mevzuat ve kural amacı konusunda net değilse, compinfo@worldcoffeeevents.org ile iletişime

geçerek DBŞ'den önce Mevzuat ve Kurallar Komitesi ile bu pozisyonu netleştirmek onların 

sorumluluğundadır. Yarışmacılar ayrıca yarışma başlamadan önce düzenlenen resmî Yarışmacılar 

Toplantısı sırasında soru sorma fırsatına sahip olacaklardır.

1.6.4.  Hükümler ve Koşullar

Yarışmacılar ve Dünya Barista Şampiyonu, Dünya Barista Şampiyonası etkinliğinin görünür 

sözcüleri ve özel kahve endüstrisinin rol modelleridir ve bu nedenle:
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A. World Coffee Events Ltd.'nin, paydaşlarının, acentelerinin ve temsilcilerinin, pazarlama 

promosyonu dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir ticari amaç için herhangi bir 

formatta rakibin adını, görüntüsünü veya benzerliğini ücretsiz olarak kullanmasına izin verir.

B. DBŞ web sitesinde bulunan Yarışmacı Davranış Kuralları belgesini okur ve bunlara uyar. 

C. DBŞ web sitesinde bulunan Şampiyon Davranış Kuralları belgesini okur ve bunlara uyar.

2. Müsabaka
2.1. Özet

A. DBŞ'nin üç (3) tür değerlendirme hakemi vardır: duyusal, teknik ve baş hakem.

i. Dünya Barista Şampiyonasının Birinci Turu dört (4) duyusal hakem, bir (1) teknik hakem ve bir 

(1) baş hakem ile yürütülecektir. Skor tutmayan gözcü hakemler de sahnede bulunabilir.

ii. Dünya Barista Şampiyonası'nın Yarı Final ve Final Turları dört (4) duyusal hakem ve bir (1) baş

hakem ile yürütülecektir. Puanlamayan gözcü hakemler sahnede bulunabilir. Teknik bir 

hakemin yokluğunda baş hakem performans/yarışma süresi sonunda İstasyon Yönetimi ve 

temizliğini değerlendirecektir.

iii. Müsabaka Kuruluşları yarışmaları dört (4) duyusal hakem, iki (2) teknik hakem ve bir (1) 

baş hakem ile yürütülecektir.

B. Yarışmacılar, on beş (15) dakika içinde bir süre boyunca dört (4) duyusal hakemin her birine üç

(3) içecek kategorisinden (espresso, sütlü içecek, imza içeceği) birer (1) içecek, toplam on iki

(12) içecek sunacaktır.

C. İçecek kategorilerinin hangi sırayla servis edileceğine yarışmacı karar verir; ancak, bir yarışmacı 

başka bir içecek kategorisini servis etmeden önce herhangi bir içecek kategorisi tamamlanmalıdır.

(Örneğin dört (4) espressonun tümü servis edilir) Aksi takdirde yarışmacı diskalifiye edilir. İmza 

içeceğin hazırlanmasına ve servisine yarışma süresi boyunca herhangi bir zamanda izin verilir.

D. Her kategoride (espresso, sütlü içecek ve imza içeceği), içecekler herhangi bir kombinasyonda 

hakemlere sunulabilir (Örneğin; tek tek, ikişer veya tek seferde dördü birlikte.) Duyusal hakemler,

yarışmacı tarafından aksi belirtilmedikçe, içecekleri servis edilir edilmez değerlendirmeye 

başlayacaklardır.

E. Her kategorideki dört (4) içeceğin tamamı aynı kahve kullanılarak hazırlanmalıdır; ancak 

kullanılan kahve kategoriler arasında değişebilir. Her kategorideki dört (4) içecek, aynı 

malzemeleri içermeli ve birbiriyle aynı tarifi izlemelidir. Kasıtlı olarak bir kategori içinde çeşitli 

içecekler hazırlamak ve sunmak, ilk servis edilen içecekten tarifte farklılık gösteren içecekler için 

Tat Dengesi değerlendirmesinde sıfır (0) puanla sonuçlanacaktır.
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F. Yarışmacılar yarışma sırasında istedikleri kadar içecek hazırlayabilirler; ancak, sadece 

duyusal hakemlere sunulan içecekler değerlendirilecektir.

G. Tüm yarışmacılar için Takım Barı görevinde yer almalıdır.

i. Tüm kahve ve kahve demleme araçları yarışmacılar için sağlanacak ve liste onaylanır 

onaylanmaz duyurulacaktır.

ii. Her serviste yirmi (20) dakikalık hazırlık süresi ve kırk (40) dakikalık servis süresi ve 

yirmi (20) dakikalık temizlik süresi olacaktır.

iii. Yalnızca Takım Barı görevine katılan yarışmacılar, yarı finale gitmelerini doğrudan 

sağlayacak Joker Kart’ı kazanma şansını yakalar.

H. Baş hakemlere servis açılmaz. Baş hakem için tüketilebilir hiçbir şey (örneğin su, içecek vb.) 

sunulmamalı veya sağlanmamalıdır.

3. İçecek Tanımları
3.1. Espresso

A. Espresso, bir (1) kesintisiz akış ile çiftli portafiltrenin bir (1) tarafından dökülen, öğütülmüş 

kahveden yapılan bir (1) fl oz içeceğidir (30mL +/- 5mL).

B. Kahve, Coffea cinsine ait bir bitkinin meyvesinin tohumunun kavrulmuş olması kavramıdır.

C. Kahvenin toplandığı zamandan (meyve olarak) içeceğe tadını geçirdiği zamana kadar herhangi 

bir noktada kahveye hiçbir katkı maddesi, tatlandırıcı, renklendirici, parfüm, aromatik madde, sıvı,

toz vb. eklenemez. Kahvenin yetiştirilmesi, tarımı ve birincil işlenmesi sırasında kullanılan 

maddelere izin verilir (gübreler, vb.).

D. Çekirdek kahve bir karışım; tek bölge, tek ülke, tek çiftlik hasadı vb. olabilir.

E. Tüm hakemlere eksiksiz bir espresso servis edilmelidir. Eğer espresso tanımına uymuyorsa, tat 

ve/veya dokunsal puanlar ortaya çıkan duyusal deneyimi yansıtacaktır. Espresso, çeşitli miktarlarda

kahve ile hazırlanabilir.

F. Espresso, demleme sıcaklığı 90.5 - 96 Santigrat derece (195 - 205 Fahrenheit) arasında 

ayarlanmış bir makinede yapılacaktır.

G. Espresso makinesinin kahve yapma basıncı 8,5 ile 9,5 bar arasında ayarlanacaktır.
H. İki (2) çift espresso yapımı arasındaki akış süreleri 3,0 saniyelik bir sapma içinde olmalıdır, 

aksi takdirde "Akış Süresi" için bir "Hayır" işaretlenir. 20-30 saniyelik bir akış süresi önerilir, 

ancak zorunlu değildir.

I. Espresso servis edildiğinde, yüzeyi bozulmamış bir köpük bulunmalıdır.

J. Espresso, hakemlerin doğru puan verme yeteneklerine herhangi bir işlevsel zarar vermeden

gerektiği  gibi  içebilmeleri  gereken 60 ila  90 mL'lik  bir  kapta  servis  edilmelidir;  buna dahil

olanlar şunlardır, ancak sadece bunlarla sınırlı değildir: Kabın çok sıcak olması, güvenli bir

şekilde tutulamaması ve kaptan içilmemesi, hakemlerin espresso değerlendirme protokolünü

uygulatmaması.  Aksi  takdirde,  “Fonksiyonel  ve  doğru  espresso  fincanı  kullanıldı”  için  bir

“Hayır” işaretlenecektir.
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Espresso hakemlere uygun bir kaşık, peçete ve tatsız su ile servis edilmelidir, aksi takdirde 

yarışmacı "Ayrıntılara Dikkat" bölümünden düşük bir puan alacaktır.

K. Portafiltrelere öğütülmüş kahve ve su dışında hiçbir şey konamaz, aksi takdirde espresso, 

espresso kategorisindeki teknik ve duyusal puan cetvellerinde bulunan tüm puanlardan sıfır 

puan alacaktır.

3.2. Sütlü İçecek

A. Sütlü içecek, dolgun, tatlı süt ve espressonun uyumlu bir dengesini oluşturması gerekir ve 

hacmi 240 ml'den az olan bir (1) tekli espresso (3.1'deki espresso tanımına göre) ve kıvam 

verilmiş inek sütünün birleşimi bir içecektir.

B. Sütlü içecekler süt deseni veya beyaz sütten oluşan merkezi bir daire ile servis edilebilir. 

Süt deseni dışavurumu, yarışmacının seçtiği herhangi bir deseni alabilir.

C. Sütlü içecekler, hakemlerin doğru puan verme yeteneklerine herhangi bir işlevsel zarar 

vermeden gerektiği gibi içebilecekleri bir kapta servis edilmelidir; buna kabın çok sıcak olması, 

tutma zorluğu ve kaptan güvenli bir şekilde içilmemesi de dahildir, ancak sadece bunlarla sınırlı 

değildir. Aksi takdirde, "Kullanılan işlevsel kap" için "hayır" işaretlenecektir.

D. Şeker, baharat veya toz tatlandırıcılar gibi ilave malzemelere izin verilmez ve izin verileyen 

yasaklı malzemeler sadece bunlarla sınırlı değildir. Kullanılırsa, yarışmacı “Lezzet dengesi” 

kategorisinde sıfır (0) puan alacaktır.

E. Sütlü İçecekler hakemlere peçete ve tatsız su ile servis edilmelidir, aksi takdirde yarışmacı 

"Ayrıntılara Dikkat" bölümünden düşük bir puan alacaktır.

F. Portafiltrelere öğütülmüş kahve ve su dışında hiçbir şey konamaz, aksi takdirde sütlü içecek, 

sütlü içecek kategorisindeki teknik ve duyusal puan cetvellerinde bulunan tüm puanlardan sıfır 

(0) puan alacaktır.

3.3. İmza İçecek

A. İmza içeceği, bir yarışmacının albenili ve şahsına münhasır espresso odaklı bir içecek 

yaratma konusundaki yaratıcılığını ve becerisini gösterir.

B. İmza içeceği, hakemlerin içebileceği sıvı bir içecek olmalıdır. Yiyecekler içeceğe eşlik edebilir, 

ancak yalnızca içecek duyusal hakemler tarafından değerlendirilecektir.

C. Dört (4) imza içeceğin her biri en az bir (1) tekli espresso içermelidir (3.1'deki espresso 

tanımına göre), aksi takdirde yarışmacı ilgili içecek için imza içeceği kategorisindeki puan 

tablosuna göre duyusal olarak "Tat dengesi" için sıfır (0) puan alacaktır. 
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D. İmza içeceğinde kullanılan espresso yarışmacının performans süresi içinde hazırlanmalıdır, 

aksi takdirde imza içeceği, imza içeceği kategorisindeki duyusal cetvellerde “Tat dengesi” için 

sıfır (0) puan alacaktır.

E. Baskın bir espresso tadı mevcut olmalıdır, aksi takdirde “Tat dengesi” puanı ortaya çıkan 

duyusal deneyimi yansıtacaktır.

F. İmza içeceği herhangi bir tüketilebilir sıcaklıkta servis edilebilir.

G. Alkol, alkol özütleri veya alkol yan ürünleri ve kontrollü veya yasa dışı maddeler dışında imza 

içeceği hazırlığında herhangi bir malzeme kullanılabilir. Bu maddeler içeceğin içinde bulunursa, 

yarışmacılar imza içeceği kategorisindeki duyusal cetvellerde bulunan tüm kategorilerde sıfır (0)

puan alacaklardır.

H. Tüm malzemeler talep edildiği takdirde açıklanmak zorundadır. Yarışmacılar, malzemeleri 

doğrulamak için hakemler tarafından incelenmek üzere imza içeceğinde kullanılan tüm 

bileşenlerin orijinal ambalajını getirmelidir. Yarışmacı, sorulduğunda orijinal ambalajı 

sağlamazsa, imza içeceği, imza içeceği kategorisindeki duyusal cetvellerde bulunan tüm 

kategorilerde sıfır (0) puan alacaktır.

I. İmza içecek bileşenleri yarışma süresi boyunca yerinde hazırlanmalı ve bir araya getirilmelidir. 

İmza içeceğinin hazırlanması, duyusal puan cetvelindeki "İyi Anlatıldı, Takdim Edildi ve 

Hazırlandı" kategorisinde ele alınır. Belirli bileşenler (örneğin yirmi dört (24) saatlik bir infüzyon)

için yarışma süresinden önce hazırlık yapılması gereklidir ve bu kabul edilir.

J. Portafiltrelere öğütülmüş kahve ve su dışında hiçbir şey konamaz, aksi takdirde imza içeceği, 

imza içeceği kategorisindeki teknik ve duyusal puan cetvellerinde bulunan tüm kategorilerde 

sıfır (0) puan alacaktır.

4. Müsabaka Prosedürü

4.1. Özet

A. Yarışma alanı, sırayla numaralandırılmış (örn. 1, 2, 3, vb.) en az üç (3) yarışma istasyonu bulunan 

bir sahneden oluşacaktır.

B. Her yarışmacı bir başlangıç saati ve istasyon numarası belirlenecektir.

C. Her yarışmacıya, kendilerine atanan istasyonda aşağıdaki bölümlerden oluşan kırk dört (44) 

dakika verilecektir:

• Yedi (7) dakika Masa Düzenleme Süresi.

• On beş (15) dakika Hazırlama Süresi.

• On beş (15) dakika Müsabaka/Performans Süresi.

• Yedi (7) dakika Temizlik Süresi.
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D. Yarışmacı, Masa Düzenleme Süresi, Hazırlık Süresi, Performans Süresi ve Temizlik Süresi için 

yarışma meydanında bulunacaktır.

E. Yarışma akışına ilişkin tam bir program, yarışmadan iki (2) hafta önce yarışmacılara 

sunulacaktır.

F. Müsabaka üç (3) yarışma turundan oluşacaktır: Birinci tur (tüm yarışmacılar), Yarı Finaller 

(on altı (16) yarışmacı) ve Finaller turu (altı (6) yarışmacı).

G. DBŞ, kendi takdirine bağlı olarak, tek bir günde birden fazla (1) yarışma turu planlayabilir 

(örneğin, Yarı Finaller ve Finaller aynı gün yapılabilir). DBŞ, kendi takdirine bağlı olarak, Birinci 

Turda eşzamanlı performanslar planlayabilir.

H. Birinci Turun sonunda, en yüksek puana sahip on beş (15) yarışmacı Yarı Final turuna 

yükselecektir. Takım Barı görevinin kazanan takımının henüz Yarı Final turuna çıkmayan en 

yüksek puanlı üyesi, Yarı Final turunda Joker Kart yarışmacısı olarak ilerleyecektir. Yarı Final 

turunun sonunda, en yüksek  puana sahip altı (6) yarışmacı Finallere yükselecektir. 

Yarışmacının her turdaki puanları bir sonraki tura taşınmaz. Yarışmacılar, yarışmada ilerlemeyi 

bitirene kadar puan tablolarını veya skorlarını inceleme için göremezler.

I. Birinci Turun sonunda, takım yarışmasının galibinin yanı sıra on altı (16) yarı finalistin açıklanacağı 

bir tören yapılacaktır. Finallerin ardından, finalistlerin altıncıdan birinciliğe kadar ödüllendirileceği bir

ödül töreni yapılacak.

4.2. Müsabaka Alanına Genel Bakış

4.2.1.  İstasyon Yerleşimi

A. Yarışmacılar, DBŞ tarafından sağlanan mobilyaları kullanarak dört (4) istasyon düzeni 

arasından seçim yapabilirler. Masalar arasında en az 2 metre mesafe olmalıdır ve her 

masada 2 hakem olacaktır. Hakemler masada oturmalı veya ayakta durmalıdır, etrafta 

gezinemezler. Tüm yerleşimlerde makine tezgahı sabit bir yükseklikte ve konumda 

ayarlanacaktır. Farklı kenarlarda duran tezgahlar, yarışmacı tarafından talep edildiği takdirde 

iki (2) yükseklikte (yüksek (~1m) veya alçak (~0,75m)) olacak şekilde ayarlanabilir. 

Yarışmacılar ayrıca hakem sandalyelerini seçebilir, hakemler sandalyelere oturabilir veya 

ayakta durabilir. Yarışmacının yarışmadan önce seçtikleri istasyon düzenini, masa 

yüksekliğini ve hakem yerleşimini belirten bir form doldurması gerekecektir. Hakemlere 

makine tezgahı dışında herhangi bir masada servis yapılabilir. İstendiği takdirde herhangi bir 

asimetrik düzen ayna tersi olarak yerleştirilebilir. Yarışmacılar, her yarışma turu için farklı bir 

düzen kullanabilirler.

B. DKE, mümkün olan en kısa sürede, rakiplerin kullanımına sunulan mobilyaların ölçülerini

içeren tam bir liste sağlayacaktır. Mobilyalar  2 m (boy) x 0.9 m (en) x 0.9 m (yükseklik)

ölçülerinde bir espresso makinesi tezgahı ve ölçüleri ikisinden biri seçilebilir şekilde
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2.4 m (boy) x 0.75 m (en) x 1.0 m (yükseklik) veya 2.4 m (boy) x 1.0 m (en) x 0.75 m 

(yükseklik) olan, hazırlık ve/veya sunum için kullanılabilecek iki (2) adet sunum 

masasından oluşur.

C. Yarışmacı 7mx7m'lik boş bir kare içinde kendi düzenini oluşturabilecektir. Yarışmacılar, 

Masa Hazırlığı süresi boyunca hazır bulunmalıdır. İstasyonları, kurallarda gösterildiği gibi 

istenen genel konfigürasyona ayarlandıktan sonra, yarışmacılar Masa Hazırlığı Süresi 

boyunca masa ayarında ek düzenlemeler talep edebilirler.

D. Tüm sunum masaları, karenin kenarından en az 0,3 m (12 inç) uzakta olmalıdır ve 

espresso makinesi tezgahı hareket ettirilemez.

İstasyon Düzeni Opsiyonları:
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Müsabaka  Kuruluşlarının,  aşağıda  gösterildiği  gibi,  masa  boyutları  belirtilen  aralıklara  mümkün

olduğunca yakın olacak şekilde tek bir standart istasyon düzeni kullanmaları gerekmektedir. Uygun

şekilde daire veya kare şeklinde boş bir alan kullanılabilir.

 Espresso Makinesi Tezgahı (1.8 m boy x 0.90 m en x 0.75-1.00 m yükseklik)

 Sunum Masası (1.8-2.4 m boy x 0.60-0.75 m en x 0.75-1.00 m yükseklik)

 Çalışma Tezgahı (1.8m boy x 0.60-0.75 m en x 0.75-1.00m yükseklik)

 Çöp Kutusu

 Daire (7m çap) veya Kare Boş Alan 

Notlar: Değirmenler espresso makinesinin her iki tarafında da durabilir.
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5. Makineler, Aksesuarlar & Hammaddeler

5.1. Espresso Makinesi

Yarışmacılar, yalnızca resmi DBŞ espresso makinesi sponsoru tarafından DBŞ için sağlanan 

espresso makinesini kullanabilir. Sahnede başka hiçbir espresso makinesi kullanılamaz.

DBŞ tarafından sağlanan espresso makinesi, pompa basıncı için sabit bir teknik konfigürasyona sahiptir 

(8,5 ile 9,5 bar arasında) ve yarışmacılar tarafından değiştirilemez. Makinenin kahve yapma sıcaklığı 

90.5-96 santigrat derece (195-205 Fahrenheit) arasında herhangi bir sıcaklığa ayarlanabilir. Bir 

yarışmacının sıcaklık talebi, Yarışmacı Oryantasyon Toplantısı sırasında belirtilmelidir ve sponsorlu 

espresso makinesi sponsorundan bir teknisyen tarafından ayarlanacak ve doğrulanacaktır. Antrenman 

süresini tamamladıktan sonra yarışmacı tarafından DKE etap yönetim personeline güncel bir sıcaklık 

ayarı talebi yapılabilir. Sıcaklık istenmezse, makine 90.5-96 santigrat derece (195-205 Fahrenheit) 

arasında bir orta ayara getirilecektir.

5.2. Makine Üzerinde Sıvı veya Katı Madde Bulunmaması

Espresso makinesinin üzerine herhangi bir türde sıvı veya katı malzeme bulundurulamaz veya 

makinenin üzerinde aktarma yapılamaz (örneğin, fincanlarda su bulunamaz, sıvıları veya katı 

malzemeleri dökmek veya karıştırmak yasaktır, ısıtma malzemelerine izin verilmez). Bir yarışmacı 

makinenin üzerine sıvı veya katı malzeme koyarsa veya üzerinde bir kaptan diğerine aktarırsa, 

İstasyon Yönetimi kategorisi için sıfır (0) puan alır.

5.3. Diskalifiye Şartları

Yarışmacılar, kuralların izin verdiği şekilde sıcaklık ayarının değiştirilmesini talep etme dışında, 

espresso makinesinin veya sağlanan sponsor değirmenin/değirmenlerin hiçbir öğesini, ayarını veya 

bileşenini düzenleyemez, ayarlayamaz veya değiştiremez. Yapılan herhangi bir değişiklik veya 

ayarlama diskalifiye sebebi olabilir (örneğin portafiltreler, filtre sepetleri, basınç, buhar çubuğu uçları,

değimen bıçakları vb.). Yanlış kullanım veya suistimal nedeniyle yarışma ekipmanına gelebilecek 

herhangi bir hasar diskalifiye sebebidir.

5.4. Değirmen
DBŞ yarışmacıları, yarışma rutinlerindeki her bölüm için espresso hazırlamak üzere resmi DBŞ 

Değirmen Sponsoru Mahlkönig'in belirtilen iki (2) değirmen modelinden birini (1) kullanmalıdır. DKE 

sertifikalı değirmenler Mahlkönig Peak ve EK43/ EK43(S)'dir. Temin edilen değirmenler yalnızca 

sahada kullanılmalıdır. Öğütücüler, kahve haznesi dahil olmak üzere sabit bir teknik konfigürasyona 

sahiptir ve yarışmacılar tarafından açılamaz veya herhangi bir işlevsel değişikliğe tabi tutulamaz. 

Rakipler, öğütülmüş kahvenin partikül boyutunu ve dozunu harici kontroller ile ayarlayabilir. Temin 

edilen değirmenler, her yarışmacı için aynı özelliklerde kalibre edilecektir. 
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Değirmen modeli, iki (2) kabul edilebilir Mahlkönig modelinden biri (1) ile aynı olduğu sürece, 

yarışmacının kendi değirmenini kullanımına izin verilir. Bu kurallara uyulmaması diskalifiye 

sebebidir.

Müsabaka Kuruluşlarının DBŞ ile aynı sponsorlu ekipmanı kullanmaları gerekli değildir. Müsabaka 

Kuruluşu tarafından bir ekipman sponsoru bulunursa, Müsabaka Kuruluşu ekipman gereksinimlerini 

bağımsız olarak belirleyebilir.

Yarışmacılar performansları sırasında espresso hazırlamak için toplam iki (2) değirmenden fazlasını 

kullanamazlar, aksi takdirde yarışmacı İstasyon Yönetiminden sıfır (0) puan alır.

5.5. İlave Elektrikli Ekipmanlar

Değirmenlere ek olarak, yarışmacılar performansları sırasında en fazla iki (2) ek elektrikli ekipman 

kullanabilirler. Yarışmacılar, yanlarında getirdikleri herhangi bir elektrikli ekipmanı (örn. elektrikli ocak, el 

mikseri, vb.) DBŞ'ye gelmeden önce DBŞ etkinlik organizatörüne bildirmelidir, aksi takdirde yarışmacı 

ekipmanlarının kullanılmasına izin verilmemesi riskiyle karşı karşıya kalır. Yarışmacılar, elektrikli 

ekipmanlarının DBŞ'nin düzenlendiği ülkede çalışabilmesini sağlamaktan ve ekipmanın çalışması için 

gerekli her türlü adaptör veya dönüştürücüden sorumludur. DBŞ, elektrik adaptörleri, dönüştürücüler 

veya uzatma kabloları sağlamayacaktır.

5.6. Temin Edilen Ekipman & Malzemeler

Her yarışmacı istasyonu aşağıdakilerle donatılacaktır: Espresso Makinesi, Değirmenler, Blender, bir

(1) Posa Tablası, Tam Yağlı Süt, Çöp Kovası, bir (1) Servis Arabası (hazırlık ve temizlik sırasında 

kullanılmak üzere) ve 3.2'de özetlendiği üzere Masa ve Tezgahlar.

5.7. Tavsiye Edilen Ekipman & Malzemeler

Yarışmacıların sunumları için gerekli tüm ek malzemeleri getirmeleri gerekmektedir; aksi takdirde 

yarışmacı sunumunu tamamlamak için yeterli donanıma sahip olamama riskiyle karşı karşıya kalır. 

Yarışmacılar, seyahat ve/veya yarışma sırasındaki kırılmaları göz önünde bulundurmalıdır. 

Yarışmacılar, yarışma sırasında kendi ekipman ve aksesuarlarından sorumludur. DKE, gönüllüler ve 

etkinlik personeli, yarışmacıların hazırlık odasında veya yarışma alanında bırakılan eşyaların 

güvenliğinden sorumlu değildir.

Yarışmacının getirebileceği malzemelerin listesi aşağıdadır:

• Kahve (Antrenman ve müsabaka için)

• İlave elektrikli ekipman (en fazla iki adet)

• Sıkıştırıcı

• Shot bardakları
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• Sütlükler

• Süt (DBŞ tarafından temin edilen sütü kullanma hakkı da vardır)

• Gerektiği kadar fincan ve fincan tabağı

• Kaşıklar

• Gerekli tüm özel kap kacak

• İmza içecek için gereken tüm ekipman/aksesuarlar

• Peçeteler

• Su bardakları (dört (4) duyusal hakem için)

• Su (dört (4) duyusal hakem için)

• Bar havluları/temiz bezler (antrenman ve müsabaka için)

• Temizlik malzemeleri (tezgah fırçası, değirmen fırçası, vb.)

• Tepsiler (hakemlere sunumu için)

• Hakem sunum masası için tüm aksesuarlar

• Servis arabası (DBŞ tarafından temin edilen arabayı kullanma hakkı da vardır)

6. Hazırlık Öncesi Yarışmacı Talimatları

6.1. Yarışmacı Oryantasyon Toplantısı

DBŞ etkinliğinin başlamasından önce, çevrimiçi bir Yarışmacı Oryantasyon Toplantısı 

gerçekleştirilecektir. Bu toplantı tüm yarışmacılar için zorunludur. Bu toplantı sırasında, DBŞ sahne 

yöneticisi ve baş hakemler duyurular yapacak, yarışma akışını açıklayacak, yarışma programını gözden

geçirecek, sahne ve kulis alanlarının görüntülerini paylaşacaktır. Bu, yarışmacılar için DBŞ Sahne 

Yöneticisine ve/veya baş hakemine sorularını sorma ve/veya endişelerini dile getirme fırsatı olacaktır. 

Çevrimiçi toplantıdan sonra, yarışmacılar seçtikleri istasyon yerleşimini, hakem yerleşimini, ekipman 

yerleşimini ve sıcaklık taleplerini belirten bir form doldurulacaktır. Bu form e-posta yoluyla Dünya Kahve 

Etkinlikleri’ne gönderilmelidir. Bir yarışmacı, DKE etkinlik organizatörü ile önceden plan yapmamışsa ve 

çevrimiçi oryantasyon toplantısına katılmazsa, baş hakemler tarafından diskalifiye edilir.

6.2. Sunum Hazırlığı Odası

Yarışmacıların hazırlık/antrenman odası olarak belirlenmiş bir sahne alanı olacaktır. 

Hazırlık/antrenman odasındaki masa düzeni değiştirilemez. Bu alan yarışmacılar, antrenörler, 

gönüllüler ve DBŞ yetkilileri için ayrılacaktır. Hakemler, basın/medya, yarışmacının aile üyeleri ve 

destekçileri, DKE etkinlik organizatörlerinin izni olmadan bu alanda bulunamazlar.
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Sahne Yöneticisi tarafından aksi belirtilmedikçe, DKE hazırlık/antrenman odasına erişim yarışmacı, bir 

antrenör ve bir yardımcı/tercüman ile sınırlı olacaktır. Yarışmacılar ekipmanlarını, aksesuarlarını, 

malzemelerini vb. bu odada kendi sorumlulukları altında saklayabileceklerdir. Soğuk veya donmuş 

kalması gereken tüm malzemeler için buzdolapları ve dondurucular sağlanacaktır. Bu oda aynı zamanda 

yarışmacıların bardak ve bar gereçleri yıkamak için kullanabilecekleri bir bulaşık yıkama istasyonunu da 

içerecektir. Yarışmacılar kendi tabak ve bardaklarının takibinden ve temizliğinden sorumludur. 

Bulaşıkların veya yarışmacıların eşyalarının kırılmasından veya kaybolmasından komiler ve etkinlik 

personeli sorumlu değildir.

6.3. Alıştırma Zamanı

Hazırlık/antrenman odasında, sahnedeki yarışma ekipmanı ile aynı en az üç (3) üç gruplu espresso 

makinesi ve değirmen bulunacaktır. Her yarışmacının bir (1) saatlik planlanmış antrenman süresi 

olabilir. Antrenman saatleri müsabaka zamanına göre planlanacaktır (yani, ilk programlanmış 

yarışmacılar, programlanmış en erken antrenman zamanlarına sahip olacaktır). DBŞ Etkinliğinden önce

yarışmacılara bir antrenman programı e-posta ile gönderilecektir. Bir yarışmacı ayarlanmış alıştırma 

saatine katılamazsa, başka bir yarışmacıyla yer değiştirmekten veya alternatif bir zaman bulmaktan 

kendileri sorumludur. DBŞ, ayarlanan alıştırma süresi dışında antrenman alanına erişimi garanti etmez.

6.4. Müsabaka Müziği

Yarışmacılar, Yarı Final ve Final yarışma turları için kendi müziklerini CD, MP3 çalar, USB sürücü veya 

akıllı telefonda getirebilirler. Akıllı telefon kullanılıyorsa, 3,5 mm aux çıkışına sahip olması (adaptörsüz), 

kilidi açık (ekran şifresi olmaması) olması gerekir ve hem Uçak Modunda hem de Rahatsız Etmeyin 

modunda olması gerekir. Müzik küfür içeremez, aksi takdirde yarışmacının “Sunum: profesyonellik” 

puanı tüm duyusal puan cetvellerinde düşürülebilir. Yarışmacılar, müziklerini adlarıyla açık bir şekilde 

işaretlemelidir. Müsabaka başlamadan önce DBŞ Sahne Yöneticisine veya Görsel-İşitsel personeline 

müziklerini vermek yarışmacının sorumluluğundadır. Müziği yarışmadan sonra DBŞ Sahne 

Yöneticisinden veya Görsel-İşitsel personelinden almak da yarışmacının sorumluluğundadır. Alınmayan 

araçlar yarışmadan sonra atılacaktır.

6.5. Zamanında Geliş

Yarışmacılar, planlanan yedi (7) dakikalık Masa Düzenleme Süresinden en az altmış (60) dakika önce

hazırlık/antrenman odasında olmalıdır. Yedi (7) dakikalık Masa Düzenleme Süresinin başlangıcında

mevcut bulunup hemen başlamaya hazır olmayan herhangi bir yarışmacı diskalifiye edilebilir.

6.6. Tezgah Düzeni

Her yarışmacının istasyonunun, hazırlık süresinden önce yarışmacının talep ettiği şekilde 

ayarlanmasını sağlamaktan bir baş komi sorumlu olacaktır (örneğin değirmenlerin, elektrikli 

ekipmanların ve masa düzeninin yapılması).
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Yarışmacı  Masa  Düzenleme  Süresi  için  hazır  bulunmalıdır.  Baş  komi  istasyonu  kurduktan  sonra

yarışmacı,  gerekirse  Hazırlık  Süresi  içinde  yeniden  ayarlamaktan  sorumludur.  Yedi  (7)  dakikalık

Tezgah Düzenleme Süresi ile ilgili ayrıntılar için bkz. bölüm 3.1.

6.6.1.  Değirmen ve İlave Elektrikli Ekipmanlar 

Bir yarışmacı ek elektrikli ekipman getirmişse veya temin edilen değirmenlerden birini (1) kullanmayı 

planlıyorsa, yarışmacının yarışma başlamadan önce DBŞ Sahne Yöneticisini bilgilendirmesi gerekir. 

Baş komi, Masa Düzenleme Süresinin başlamasından yaklaşık altmış (60) dakika önce yarışmacıyla 

iletişime geçecektir. Yarışmacı, kominin ek elektrikli ekipmanını istasyona götürmesine yardım etmek 

isterse, buna izin verilecektir; ancak, alet(ler) yerleştirilip fişe takıldıktan sonra, yarışmacının alet(ler)e 

dokunmasına izin verilmeyecektir ve hemen sahneden ayrılması gerekir. Lütfen dikkat: Yarışmacının 

hazırlık süresi başlayana kadar, değirmene takılmış veya çıkarılmış olsun, hazneye hiçbir kahve 

çekirdeği koyulmaz.

6.7. Desktekçilerin/Asistanların Sahneye Alınmaması

Verilen Masa Düzeni, Hazırlık, Performans ve Temizleme süreleri boyunca sadece yarışmacı, 

atanmış tercümanı ve DKE yetkili personelinin sahneye çıkmasına izin verilir. Buna uyulmaması 

diskalifiye ile sonuçlanabilir.

6.8. Çevirmenler

Yarışmacılar  kendi  tercümanlarını  getirebilirler.  Yarışmacıyla  konuşurken  tercümanın  yalnızca

sunucunun, baş hakemin, Sahne Yöneticisinin veya baş kominin söylediklerini tercüme etmesine izin

verilir.  Bir  yarışmacı  konuştuğunda,  tercümanın  sadece  rakibin  söylediklerini  tam olarak  tercüme

etmesine  izin  verilir.  Tercüman  yardımına  bağlı  ek  bir  müsabaka  süresi  tahsis  edilmeyecektir.

Yarışmacı, kendi konuştuğu kelimelere göre değil, yarışmacının çevirisine göre değerlendirilir. DBŞ

etkinlik  organizatörü  tarafından  sağlanan  veya  www.worldbaristachampionship.org  adresinden

ulaşılabilen  tercüme  rehberi  belgesini  okumak  yarışmacı  ve  antrenörünün  sorumluluğundadır.

Yarışmacı  ve  antrenörün müsabakadan  önceki  oryantasyon toplantısında  neyin  gerekli  olduğunu

okuyup anladıklarını teyit eden bir beyan imzalamaları istenecektir.

6.9. Sahnedeki Servis Arabaları

Yarışmacıların eşyasını yarışma alanına taşımaları için bir (1) servis arabası sağlanacaktır. Yarışmacı 

hazırlık süresinden önce, yarışma için gerekli malzemeleri ve bardakları arabaya yükler. Her yarışmacıya, 

servis arabasını hazırlık alanından atanan istasyona götürürken yarışmacıya yardımcı olacak bir istasyon 

komisi atanacaktır. Sadece görevli istasyon komisinin yarışmacıya araba ile sahnede yardımcı olmasına 

izin verilecektir. 
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Sahneye çıktığında, görevli istasyon komisi yarışmacıya istasyonun istendiği gibi ayarlanıp 

ayarlanmadığını soracaktır; yarışmacı “evet” derse istasyon komisi sahneden ayrılır; yarışmacı 

"hayır" derse, yarışmacı hangi ek değişikliklerin yapılması gerektiğini söyleyecektir. İstasyon komisi 

ve yarışmacı, yarışmacının talebi üzerine bu ayarlamaları birlikte yapabilir. İstasyon kurulumu 

yarışmacının onayını aldığında, istasyon komisi yarışmacıya hazırlık kronometresini tanıtacak ve 

sahneden ayrılacaktır.

7. Hazırlık Zamanı

7.1. Hazırlık Zamanı Başlangıcı

Her yarışmacının on beş (15) dakikalık hazırlık süresi olacaktır. Önceki yarışmacı performansına 

başladığında, programda bir sonraki yarışmacı, DBŞ Sahne Yöneticisinin ve/veya görevli süre 

hakeminin izni üzerine on beş (15) dakikalık hazırlık süresine başlayabilir. Müsabaka ve hazırlık süresi 

hakemleri, bir (1) bağımsız süre tutma yönteminin mevcut olması koşuluyla, Sahne Yöneticisinin 

takdirine tabi olarak isteğe bağlıdır. Mevzuat ve Kurallar uyarınca, müsabaka ve hazırlık süresi 

hakemleri için talimatlar yalnızca Sahne Yöneticisi tarafından kullanılıyorsa geçerlidir.

Yarışmacı belirlenen istasyona vardığında ve istasyonun isteğine göre ayarlandığını kabul ettiğinde, 

görevli hazırlık zamanı süre tutucusu yarışmacıya başlamaya hazır olup olmadığını soracaktır. Yarışmacı,

istasyonunda herhangi bir şeye dokunmadan önce on beş (15) dakikalık hazırlık süresini başlatmak için 

kronometreye bağlı uzaktan kumandadaki başlat düğmesine basmalıdır. Görevli zaman tutucu, yarışmacı 

uzaktan kumandadaki başlat düğmesine bastığı anda bir kronometreyi başlatacaktır. Yarışmacının 

hazırlık süreci başlamaya hazırsa ve yarışmacı hazır değilse, Sahne Yöneticisinin takdirine bağlı olarak 

süresi başlatılabilir. Yarışmacılar, hazırlık sürelerinin başlamasından önce hazır olmalarını sağlamaktan 

sorumludur.

7.2. Servis Arabası

Yarışmacılar, temin edilen servis arabasına malzemelerin yüklenmesi ve boşaltılmasından 

sorumludur. Hazırlık süresi hakemi, yarışmacının hazırlık süresinin sonunda arabayı sahneden 

çıkaracaktır. Sunum sırasında servis arabasının sahneye çıkmasına izin verilmez. Yarışmacının 

hazırlık süresi tamamlandıktan sonra eşyası arabada kalmışsa, yarışmacının bu eşyayı sunumuna 

kadar alamayabileceğini lütfen unutmayın. (Bkz. 8.2 “Unutulan Aksesuarlar”)

7.3. Hakem Sunum Masası

Hakem sunum masası, yarışmacının su servisi da dahil olmak üzere hazırlık süresi boyunca kurulabilir. 

Bir yarışmacı, hazırlıkları sırasında hakemlerin sunum masasını önceden ayarlamak istemezse, masayı 

müsabaka/performans zamanının başında kurabilir.
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7.4. Alıştırma Kahveleri

Yarışmacıların hazırlık süreleri boyunca antrenman kahvesi yapmalarına izin verilir ve teşvik edilir. 

"Posalar" ("puck/cake" olarak da bilinir) yarışmacının yarışma süresinin başlangıcında portafiltrelerde 

kalabilir.

7.5. Isıtılmış Fincanlar

Fincanlar  yarışmacının hazırlık süresi boyunca ısıtılabilir.  Ancak, yarışmacının müsabaka süresinin

başlangıcında  fincanlarda  su  bulunamaz.  Sıvı  veya  katı  malzemeler  makinenin  üzerine

yerleştirilmemelidir, aksi takdirde “İstasyon yönetimi”nde sıfır (0) puan verilir.

7.6. Hazırlık Süresinin Bitişi

Yarışmacılar kendilerine verilen on beş (15) dakikalık hazırlık süresini aşamaz. Süre hakemi, on beş 

(15) dakikalık hazırlık süresi boyunca on (10) dakika, beş (5) dakika, üç (3) dakika, bir (1) dakika ve 

otuz (30) saniye diyerek yarışmacıyı uyaracaktır. On beş (15) dakika sonra, görevli hazırlık süre 

hakemi sürenin dolduğunu belirtecek ve yarışmacıdan istasyondan uzaklaşmasını isteyecektir. On 

beş (15) dakika içinde hazırlığı bitirmeyen herhangi bir yarışmacı, Bölüm 8.10'da belirtilen cezalara 

tabi olacaktır.

8. Müsabaka Zamanı

8.1. Mikrofon ve Sunucu

Yarışmacıların performansları sırasında kablosuz mikrofon takmaları zorunludur; ancak mikrofon

yalnızca  performans  süresi  boyunca  açık  olacaktır.  Yarı  Final  ve  Final  turlarında,  Sunucu

yarışmacıyı izleyicilere tanıtacaktır.

8.2. Çevirmen

Her yarışmacı, masrafları kendisine ait olmak üzere seçtikleri bir (1) çevirmen ayarlayabilir. Yarışma 

esnasında, çevirmen yalnızca yarışmacı ve sunucu arasında iletişim kurabilir ve diyalogu tercüme 

ederken düzeltemez, süsleyemez veya değiştiremez. Çevirmen kullanılırken ek yarışma süresine izin 

verilmez.

8.3. Müsabaka Zamanının Başlaması

A. Sunucu yarışmacıya başlamaya hazır olup olmadıklarını soracaktır. Yarışmacı, kendini 

hakemlere tanıtmadan önce, uzaktan kumanda üzerinde bulunan düğmeye basmak suretiyle 

veya Sahne Sorumlusu tarafından verilen bir yöntemle resmi kronometreyi başlatmalıdır. 
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Görevli süre tutucu, yarışmacının on beş (15) dakikalık müsabaka/performans süresini 

başlatmak için kronometreyi başlattığı anda başka bir kronometrede zamanı 

başlatacaktır.

B. On beş (15) dakikalık müsabaka/performans süresi boyunca geçen süreyi takip etmek 

yarışmacının sorumluluğundadır, ancak herhangi bir noktada zaman hatırlatıcı talep 

edebilirler. Müsabaka zaman hakemi yarışmacıya on (10) dakika, beş (5) dakika, üç (3) 

dakika, bir (1) dakika ve otuz (30) saniye diyerek on beş (15) dakikalık müsabaka süresi 

boyunca uyarı verecektir. Zaman hakeminin bu uyarıları gerçek zamanlı olarak 

seslendirmesi gerekir ve bir yarışmacının konuşmasına denk gelebilir.

C. Kronometre herhangi bir nedenle arızalanırsa, yarışmacılar performanslarını 

durduramazlar. Saatin arızalanması durumunda, süre hakeminin kronometresi 

müsabakanın resmi kronometresi olur ve yarışmacı yukarıda belirtilen aynı hatırlatıcıları 

alacaktır.

8.4. Yarışmacı Takdimi
Yarışmacı performansının başlangıcında, kendisini dört (4) duyusal hakeme ve baş hakeme tanıtacaktır.

Dört (4) duyusal hakem ve baş hakem, hakem sunum masasının arkasında bulunacaktır. Teknik hakem 

istasyonun bir (1) tarafında veya arkasında duracak ve yarışmacıyla temas etmemek için makul özeni 

gösterecektir. Gözcü hakemler sahnede bulunabilir. Gözcü hakemler yarışmacıyı engellemeyecek veya 

hakemlerin yolunda durmayacaktır; duyusal hakemlerin arkasına veya hakem masasının sonunda 

bulunmalııdrlar. Gözcü hakemler puanlama yapmayacaktır. Sadece yarışmacının performansı hakkında 

notlar almak için bulunurlar ve bu notlar hakemler tarafından müzakerede gözden geçirilmek üzere 

kullanılabilir. Müsabakada gözcü hakem bulunması zorunlu değildir.

8.5. Gerekli İçeceklerin Sunumu

A. Tüm içecekler hakem sunum masasında/masalarında servis edilmelidir. Hakem sunum 

masa(lar)ında servis edilmeyen içecekler, Tat Dengesi ve Tatsal Tanımlamaların 

Doğruluğu’ndan sıfır (0) puan alacaktır.

B. Yarışmacıların, her içecek bölümü için dört (4) duyusal hakeme aromasız su sunmaları 

ve/veya sağlamaları gerekmektedir. Yarışmacılar,  aromasız sularını hakemlere 

performans süresinin başlangıcında veya ilk içecek seti servis edildiğinde verebilirler. 

Sunum boyunca su bardakları gerektiği kadar doldurulmalıdır.

8.6. Komilerin Sunulan İçecekleri Toplaması
Her içecek seti hakemlere servis edildikten ve değerlendirildikten sonra, bir komi, baş hakemin 

talimatıyla hakemlerin sunum masasındaki içecekleri toplayacaktır. Bir önceki içecek bölümünde 

kullanılan bardakları, tabakları ve kaşıkları komiler toplarlar. Bir yarışmacının komi için özel talimatları 

varsa, müsabaka süresi başlamadan önce bu talimatları komiye, baş hakeme ve DBŞ sahne 

yöneticisine açıklamalıdırlar, aksi takdirde bardak, tabak ve kaşık olağan olarak kaldırılacaktır.
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Baş hakeme ve DBŞ sahne yöneticisine talimat verilmemişse ve yarışmacının sahnede istediği eşyalar 

komi tarafından kaldırılmışsa, eşyaların alınmasına 9.2 Unutulmuş Aksesuarlar uyarınca izin verilir. 

Komi, yarışmacının yoluna çıkmaktan kaçınmak için her türlü makul çabayı gösterecektir, ancak 

istasyonunda başarılı bir şekilde gezinmek yarışmacının sorumluluğundadır.

8.7. İstasyon Çevresi

Yarışmacılar yalnızca DBŞ tarafından temin edilen iş alanını kullanabilir. Bunlar makine masası ve 

sunum masasıdır. Doğrudan yarışma alanına yerleştirilen diğer mobilya ve/veya ekipmanların (örn., 

stand, masa, servant, bank, vb.) getirilmesi, doğrudan diskalifiye ile sonuçlanacaktır. Yarışmacılar 

herhangi bir yarışma masasının altındaki alanı depolama amaçlı kullanamazlar, aksi takdirde yarışmacı 

“İstasyon yönetimi/bitişte temiz çalışma alanı” bölümünde sıfır (0) puan alacaktır. Kuralın izin verilen tek 

istisnası, sabit olmayan ayaklı posa tablası ve baristaların espresso makinesine ve sunum tablolarına tam

olarak erişmesi için gereken basamak veya platformlardır.

8.8. Müsabaka Süresinin Bitişi

A. Bir yarışmacı, kronometreye bağlı uzaktan kumandadaki durdurma düğmesine bastığında 

veya elini kaldırdığında ve “süre” dediğinde, hangisi daha erken olursa, yarışma süresi 

durdurulacaktır. Yarışmacı, uzaktan kumandadaki durdurma düğmesine basmadan "süre" 

demeyi seçerse, yarışmacı, bu bildirimi görevli süre hakemine ve baş hakeme yüksek ve net 

olarak vermekten sorumludur. Sadece baş hakem veya görevli süre hakemi tarafından 

kaydedilen süre puanlama amacıyla kullanılacaktır.

B. Yarışmacı istediği zaman performansını sonlandırmayı seçebilir. Örneğin, yarışmacılar son 

içecekleri hakemlere sunmak üzere sunum masasına koyduktan sonra süreyi durdurabilir 

veya süreyi durdurmadan önce temizlik için istasyonlarına geri dönmeyi seçebilirler.

C. Yarışmacılara performanslarını cezasız tamamlamaları için on beş (15) dakikaya kadar 

izin verilir. Bir performansı on beş (15) dakikadan daha kısa sürede tamamlanması 

durumunda herhangi bir ceza veya ek teşvik yoktur.

8.9. Müsabaka Sonrası Konuşma

Yarışmacılar, performansları sona erdikten sonra hakemlerle konuşamazlar. Bir sunumun 

tamamlanmasından sonra hakemlere söylenenler, puanlama değerlendirmesi için dikkate 

alınmayacaktır. Yarışmacılar, yarışma süresi sona erdikten sonra Sunucu ile konuşmaya devam 

edebilirler; ancak hakemler yarışma süresinden sonra yapılan konuşma veya verilen bilgilerden 

etkilenmeyecektir.
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8.10. Süre Cezaları

A. Yarışmacı, verilen on beş (15) dakikalık süre içinde sunum veya performasını tamamlamamışsa, 
sunum veya performans tamamlanana kadar devam etmesine izin verilir.

B. Yarışmacının toplam puanından on beş (15) dakikanın üzerindeki her saniye için bir puan, 

azami altmış (60) puan (bir (1) dakika) düşülecektir.

C. Sunum veya performans süresi on altı (16) dakikayı aşan yarışmacılar diskalifiye edilecektir.

8.11. Antrenörlük

Müsabaka esnasında bir yarışmacıya talimat veya yönlendirme verilmesi  diskalifiye sebebidir. DBŞ, 

rekabeti engellemeyen seyirci katılımını ve coşkulu hayran desteğini teşvik eder. (Müsabaka devam 

ederken antrenörler, taraftarlar, arkadaşlar veya aile üyelerinin sahneye çıkmasına izin verilmediğini 

lütfen unutmayın, aksi takdirde yarışmacı baş hakem tarafından diskalifiye edilebilir.)

9. Teknik Meseleler

A. Bir yarışmacı, ekipmanlardan herhangi birinde teknik bir sorun olduğunu düşünmesi 

durumunda elini kaldırabilir ve bir "teknik mola" beyan edebilir. DBŞ tarafından onaylı 

ekipmanlar şunlardır:

i. Espresso makinesi (güç, buhar basıncı, kontrol tuşları arızası, su eksikliği veya tahliye 

arızası dahil)

ii. Değirmen

iii. Herhangi bir ilave elektrikli ekipman (yarışma kronometresi hariç)

iv. Görsel-işitsel ekipman (yarışmacının müziği veya mikrofonu gibi)

B. Sunum veya performans süresi, Sahne Yöneticisi (hazırlık süresi sırasında) veya baş hakem 

(müsabaka süresi boyunca) tarafından duraklatılacaktır. Görevli süre tutucu, “teknik mola” beyan

edilince zamanı not edecektir. Süre hakeminin beyan edilen “teknik mola”dan haberdar olmasını

sağlamak yarışmacının sorumluluğundadır.

C. Etkinlik yöneticisi/baş hakem kolayca çözülebilecek bir teknik sorun olduğunu kabul ederse, 

yarışmacının süresine ilave etmek için için uygun süreye karar verecektir. Teknisyen sorunu 

çözdüğünde, yarışmacının süresi devam edecektir.

D. Teknik sorun makul bir sürede çözülemezse, yarışma yöneticisi/baş hakem, yarışmacının 

performansına devam etmek için beklemesi gerektiğini veya performansı durdurup yeniden 

programlanacak bir zamanda tekrar başlaması gerekip gerekmediğine karar verecektir.

E. Yarışmacının yarışma süresini durdurması gerekiyorsa, yarışmacı baş hakem ve etkinlik 

yöneticisi ile birlikte daha sonra tekrar baştan yarışmak üzere yeniden planlayacaktır.
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F. Teknik sorunun yarışmacı hatasından veya yarışmacının kişisel ekipmanından kaynaklandığı 

tespit edilirse, baş hakem yarışmacıya ek süre verilmeyeceğine ve sunum veya performans 

süresinin devam edeceğine karar verebilir.

G. Hatalı kullanımdan kaynaklanan teknik sorunlar için zaman ilavesi verilmeyecektir; bu 

nedenle, tüm yarışma ekipmanlarının doğru kullanımını anlamak ve takip etmek tüm 

yarışmacıların kendi sorumluluğundadır.

H. Grup çıkışları arasındaki uyumsuzluk veya değişiklik için ayarlama gerektiren teknik bir mola, 

yalnızca hazırlık süresi sırasında beyan edilebilir.

9.1. Engeller

A. Gönüllüler, hakemler, seyirciler veya fotoğrafçılar gibi herhangi bir kişi bir yarışmacı için bariz 

bir engel oluşturuyorsa, yarışmacıya baş hakemin takdirine bağlı olarak ek süre verilecektir.

B. Her içecek servisinden sonra hakemlerin sunum masası makul bir süre içinde temizlenmediyse,

baş hakemin takdirine bağlı  olarak yarışmacıya bu hatanın neden olduğu gecikme için ilave

zaman verilecektir.

9.2. Unutulan Aksesuarlar

A. Bir  yarışmacı  hazırlık  süresi  içinde  ekipman  ve/veya  aksesuarlarından  herhangi  birini

getirmeyi unutursa, yarışmacı sahneden çıkarak eksiklerini  alabilir;  ancak hazırlık süreleri

duraklatılmayacaktır.

B. Bir yarışmacı, müsabaka süresi boyunca herhangi bir ekipmanını ve/veya aksesuarını 

unuttuysa, sahne dışında bir eşyayı unuttuğunu baş hakeme bildirmeli ve ardından eksik 

eşyayı/parçaları kendisi almalıdır. Yarışma süresi durdurulmayacaktır.

C. Komiler, destekçiler, takım üyeleri veya seyirciler tarafından hiçbir şey teslim edilemez, aksi 

takdirde yarışmacı baş hakem tarafından diskalifiye edilir.

10.  Temizlik Zamanı

Bir yarışmacı performansını tamamladıktan sonra istasyonu temizlemeye başlamalıdır. Bir istasyon 

komisi, yarışmacının malzemelerini yüklemesi için garson arabasını sahneye geri getirecektir. 

Yarışmacı kendi elektrikli ekipmanını getirdiyse, istasyon komisi yarışmacının bu eşyaları istasyondan 

çıkarmasına yardımcı olabilir. Yarışmacıların tüm kişisel ekipmanlarını ve malzemelerini çıkarmaları ve 

istasyonlarını iyice temizlemeleri beklenir. Hakemler temizlik süresini değerlendirmezler.
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11.  Müsabaka Sonrası

11.1. Skor Tutma

11.1.1. Dünya Barista Şampiyonası Resmî Skor Cetveli

DBŞ resmi skor sorumlusu, tüm puanları kaydetmekten ve gizli tutmaktan sorumludur.

11.1.2. Yarışmacının Genel Skoru

Birinci Turda, yarışmacının toplam puanı, teknik puan cetveli ve dört (4) duyusal skor cetveli toplamı 

alınıp ve sonrasında herhangi bir zaman cezası düşülerek hesaplanacaktır. Lütfen baş hakem skor 

cetvelinin yarışmacının Birinci Turdaki toplam puanına dahil edilmediğini unutmayın. Yarı Final ve Final 

Turlarında, yarışmacının toplam puanı, Baş Hakemin tablosundan İstasyon Yönetimi ve Bitişte Temiz 

Çalışma Alanı puanlarının dört (4) duyusal skor cetvelinin toplamına eklendikten sonra herhangi bir 

zaman cezası düşülerek hesaplanacaktır.

11.1.3. Eşit Skorlar

İki (2) veya daha fazla yarışmacı arasında bir beraberlik varsa, görevli skor sorumluları ilgili 

yarışmacının tüm duyusal espresso puanlarını toplayacaktır (dört (4) duyusal puan cetvelinin tümünden

I. Kısım). En yüksek duyusal espresso puanına sahip yarışmacı, beraberliği kazanacak ve aynı toplam 

müsabaka puanına sahip diğer tüm yarışmacıların üzerinde yer alacaktır.

Berabere kalan yarışmacılar aynı duyusal espresso puanına sahiplerse, daha yüksek toplam duyusal 

sütlü içecek puanına sahip yarışmacıya daha yüksek sıralama verilecektir (dört duyusal puan 

tablosunun tümünden II. Bölüm).

Berabere kalan yarışmacılar aynı duyusal espresso ve sütlü içecek puanlarına sahipse, daha yüksek 

"Genel İzlenim" puanına sahip yarışmacıya daha yüksek sıralama verilecektir (dört duyusal puan 

tablosunun tümünden Kısım V).

11.2. Skor Cetvelini Görmek

Müsabakanın ardından yarışmacılar, ilan edilen programa uygun olarak skor cetvellerini hakemlerle 

çevrimiçi olarak inceleme fırsatına sahip olacaklar. DKE Etkinlik Yöneticisi müsabaka cetvellerini 

taradıktan sonra, yarışmacıların orijinal müsabaka cetvellerini muhafaza etmelerine izin verilir. Lütfen 

DBŞ'nin tamamlanmasından sonra puan tablolarınızın kamuya açıklanabileceğini unutmayın.

DKE Mevzuat ve Kural Komitesi tarafından yazılıp onaylanmıştır 29



12.  Değerlendirme Kriterleri

12.1. Hakemlerin Barista Şampiyonunda Aradıkları

Hakemler, şu özelliklere sahip bir şampiyon arar:

A. Teknik, el becerisi ve iletişim ve sunum becerilerinde ustalık sahibidir; ve baristalık mesleği 

konusunda tutkuludur.

B. Müsabakada servis edilen on iki (12) içeceğin ötesinde geniş bir kahve bilgisi anlayışına 

sahiptir.

C. Üst seviye içecekler hazırlar ve servis eder.

D. Başkaları için bir rol model ve ilham kaynağı olabilir.

12.2. Müsabaka Alanı

Dünya Barista Şampiyonasının Birinci Turunda bir (1) teknik hakem ve Yarı Final ve Final Turlarında sıfır 

(0) teknik hakem bulunacaktır. Teknik hakem, performans/müsabaka süresinin başında ve sonunda 

müsabaka alanını temizlik açısından değerlendirecektir. Teknik bir hakemin yokluğunda baş hakem 

performans/müsabaka süresinin sonunda temizliği değerlendirecektir. Ulusal düzeydeki müsabakalarda 

her tur için iki (2) teknik hakem bulunmalıdır.

12.3. Tadım Değerlendirmesi

Her bir içeceğin tadı (yani espresso, sütlü içecek ve imza içeceği) için puan verilecektir. Kullanılan 

hammaddeler ve içeceğin tarzı dikkate alınacaktır. Yarışmacılar, uyumlu bir tatlılık, asitlik ve bitterlik 

dengesi için çaba göstermelidir. Yarışmacılara kendi kahvelerini neden seçtiklerini, temel kavurma 

profilini, espressoyu oluşturan yapıyı, ana tat unsurlarını, imza içeceğinde kullanılan malzemeleri ve 

servis edilen içeceklerin ardındaki felsefeyi sözlü olarak açıklamaları tavsiye edilir.

12.4. İçecek Sunumları

Fincanlar, bardaklar ve aksesuarlar dahil olmak üzere içeceklerin görsel sunumuna göre puan 

verilecektir. Bu, fincan ve tabakların temizliği (fincanlarda dökülme veya damlama olmaması), 

metodolojinin tutarlılığı, yaratıcılık ve sunum tarzı gibi unsurları içerir.

12.5. Teknik Beceriler

Puanlar, yarışmacının espresso makinesi ve değirmen(ler)i kullanma konusundaki teknik bilgi ve 

becerisine dayalı olarak verilecektir.
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12.6. Hakemlerin Genel İzlenimi

Puanlar, hakemlerin yarışmacının becerilerine, içeceklerin tadına ve içecek sunumuna ilişkin 

deneyimine dayalı olarak, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın verilecektir.

13.  Teknik Değerlendirme Prosedürü

Dünya Barista Şampiyonasının Birinci Turunda bir (1) teknik hakem ve Yarı Final ve Final Turlarında sıfır 

(0) teknik hakem bulunacaktır. Ulusal düzeydeki müsabakalarda iki (2) teknik hakem bulunacaktır. 

“İstasyon Yönetimi” ve “Bitişte  Temiz Çalışma Alanı” Baş Hakem tarafından görüntülenecektir. Aşağıda 

teknik skor tablosunun bir açıklaması bulunmaktadır.

13.1. Değerlendirme Cetveli

Değerlendirme ölçeği hem teknik hem de duyusal hakemler için aynıdır. İki tür puan vardır:

Evet = 1 Hayır = 0

Kabul Edilemez = 0 Kabul Edilebilir = 1 Ortalama = 2 İyi = 3 Çok İyi = 4 Harika = 5 Olağanüstü = 6

Evet/Hayır Skoru

Yarışmacı bu maddede Evet puanı için bir (1) puan ve Hayır puanı için sıfır (0) puan alır.

Sıfır (0) ila Altı (6) arası Skorlar

Bazı puan tablosu kriterleri sıfır (0) ila altı (6) arasında bir ölçekte değerlendirilir, sıfır (0) en düşük puan 

ve altı (6) en yüksek puandır. Kesirli sayılar yerine ondalık nokta kullanılarak kaydedilen 1.0 ile 6.0 

arasında yarım puan artışlarının kullanılması kabul edilebilir. (Örneğin, 1.5, 2.5, 3.5.) Değer içeren en 

düşük puan bir (1)'dir. 0,5 puan verilemez. Bazı kriterler tamamen kabul edilemez olarak kabul 

edildiğinde sıfır (0) puan kullanılır. Sıfır (0) ve altı (6) puanlar baş hakemin onayını gerektirir.
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13.2. Teknik Skor Cetveli – Kısım I

13.2.1. Başlangıçta Temiz Çalışma Alanı/Temiz Bezler

A. Yarışmacının iş istasyonunun (çalışma tezgahı, hazırlık masası, makinenin üstü) temizliği ve 

düzeni bir (1) ile altı (6) arasında bir ölçekte değerlendirilecektir. Alan dağınık kabul edilirse, bir 

(1) puan verilir.

B. Yarışmacının çalışma alanını pratik ve verimli bir şekilde organize etme becerisini doğrulayın.

C. Gerekenden fazla hazırlık not edilmelidir (örn. sütün kıvam verme sütlüklerinde bekletilmesi vb.)

D. Performans süresi başladığında en az üç (3) temiz bez bulunmalıdır. Bezler temiz olmalı ve

belirli  bir  amaca  sahip  olmalıdır  (yani  bir  (1)  buhar  çubuğu  için,  bir  (1)  sepetleri

kurutma/temizleme  için,  bir  (1)  tezgah  temizliği  için.  Bu  kullanımlardan  biri  (1)  için

yarışmacının önlüğünde/üstünde bulunan bez dahildir.

E. Espresso makinesinin üstündeki bardaklarda herhangi bir an için su bulunursa, yarışmacı 

“İstasyon yönetimi/sonunda temiz çalışma alanı” için sıfır (0) puan alacaktır.

F. Müsabaka süresinin başlangıcında portafiltrelerde diskler (kahve telvesi) olabilir. Bu, "Başlangıçta 

temiz çalışma alanı/Temiz bezler" için sayılmaz.

13.3. Teknik Beceriler, Espresso – Kısım II

Teknik beceri standartlarının 3 içecek için de aynı olduğunu lütfen unutmayın. Teknik skor cetveli 

Bölüm II, III ve IV'te aynıdır.

Kısım II - Espresso Değerlendirme

0 - 6 Evet  Hayır Teknik   Beceriler  

Grup Çıkışını Durulama

Dozlama öncesi kuru/temiz filtre sepeti

Dozlama/Öğütme Esnasında Kabul Edilebilir Etrafa Dökülme/Ziyan

Tutarlı ve Etkili Dozlama ve Sıkıştırma

Portafiltre Temizliği (Yerleştirmeden Önce)

Yerleştirme ve Zaman Kaybetmeden Başlatma

Demleme Süresi (3 Saniyelik Sapma Dahil)

17 /12 /5

Süre .
Ziyan . g

Süre .
Ziyan . g
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13.3.1. Grup Çıkışını Durulama

Grup  çıkışının  durulanması,  portafiltrenin  çıkarılmasından  sonraki  aşamadır  ve  her  bir  kahve

yapılışından  önce  gerçekleşmelidir.  Grup  çıkışı  servis  edilen  içeceklerin  yapımından  önce

durulanmışsa, hakem “Evet” olarak işaretleyecektir.

13.3.2. Dozlama Öncesi Kuru/Temiz Filtre Sepeti
Filtre sepeti servis edilen içeceklerden önce tamamen kuru ve temizse, hakem “Evet” olarak 

işaretleyecektir.

13.3.3. Dozlama/Öğütme Esnasında Kabul Edilebilir Etrafa Dökülme/Ziyan

Dökülme/ziyan, espresso değirmeninin dozaj bölmesinde, posa tablasında, tezgahta, çöp kutusunda, 

zeminde veya başka bir yerde bulunabilecek yarışma/performans süresi boyunca bırakılan öğütülmüş

kahveye verilen isimdir. Hakemlere sunulmayan içeceklerin hazırlanması sürecinde oluşan ziyan, bir 

yarışmacının toplam ziyan değerlendirmesine dahil edilmez. İçecek kategorisi başına beş (5) grama 

kadar kullanılmamış kahve dökülmesi/ziyanı kabul edilebilir. Mükemmel beş (5) veya daha yüksek bir 

puan almak için, her içecek kategorisi için ziyan, bir (1) gram kahveyi geçmemelidir. İçecek kategorisi 

başına beş (5) gramdan fazla kahve ziyanı kabul edilemez ve sıfır (0) puanla sonuçlanacaktır. 

Değirmen içini temizlemek için kullanılan makul miktarda kahve öğütülmesi ziyana dahil değildir. 

İçecekler için kullanılan tüm kahveler, yarışmacının on beş (15) dakikalık yarışma süresi içinde 

öğütülmelidir.

13.3.4. Tutarlı ve Etkili Dozlama ve Sıkıştırma

Yarışmacı, dozlama ve sıkıştırma için tutarlı bir yöntem sergilemelidir. Yarışmacı, kahve partiküllerini eşit 

olarak dağıtmalı ve ardından yeterli basınçta düzgün hizalı bir sıkıştırma yapmalıdır. Kültürel farklılıklar 

dikkate alınacaktır.

13.3.5. Portafiltre Temizliği (Yerleştirmeden Önce)

Portafiltrenin sepet kenarını ve kulaklarını makineye takmadan önce temizler. Yapılırsa, hakem “Evet” 

olarak işaretleyecektir.

13.3.6. Yerleştirme ve Zaman Kaybetmeden Başlatma

Yarışmacı portafiltreyi makineye taktıktan sonra vakit kaybetmeden demlemeye başlamalıdır. 

Yapılırsa, hakem “Evet” olarak işaretleyecektir.

13.3.7. Demleme Süresi (3 Saniyelik Sapma Dahil)
Hakemler, yapılan tüm kahvelerin süresini tutacak ve yapış sürelerinin 3.0 saniyelik bir sapma içinde 

olup olmadığına karar verecek. Demleme süresi, her bir içecek kategorisinde 3,0 saniyelik bir sapma

içindeyse, hakem “Evet” olarak işaretleyecektir. Demleme süresi, yarışmacı makinenin demleme 

döngüsünü etkinleştirdiğinde başlar. Sunulmayan kahvelerin süreleri bu skora dahil edilmeyecektir.
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13.4. Teknik Beceriler, Sütlü İçecek – Kısım III

Lütfen ilk yedi (7) değerlendirme alanının Espresso Değerlendirme – Teknik Beceriler 

kapsamındaki ile aynı olduğunu unutmayın.

Kısım III – Sütlü İçecek Değerlendirme
0 - 6 Evet Hayır

Dozlama öncesi kuru/temiz filtre sepeti

Dozlama/Öğütme Esnasında Kabul Edilebilir Etrafa Dökülme/Ziyan

Tutarlı ve Etkili Dozlama ve Sıkıştırma

Portafiltre Temizliği (Yerleştirmeden Önce)

Yerleştirme ve Zaman Kaybetmeden Başlatma

Demleme Süresi (3 Saniyelik Sapma Dahil)

Evet Hayır Süt

Başlangıçta Boş/Temiz Sütlük

Kıvam Verme Öncesi Süt Çubuğunun Boşunu Alma

Kıvam Verme Sonrası Süt Çubuğunu Temizleme

Kıvam Verme Sonrası Buhar Çubuğunu Boşaltma

Bitişte Kabul Edilebilir Süt Ziyanı

22 /12 /10

Süre .

Ziyan . g

Süre .
Ziyan . g

ml/oz

13.4.1. Başlangıçta Boş/Temiz Sütlük

Yarışmacı, hazırlık süresi boyunca boş olması gereken temiz bir sürahiye soğuk, taze süt 

dökmelidir. Sürahinin içi ve dışı temiz olmalıdır.

13.4.2. Kıvam Verme Öncesi Süt Çubuğunun Boşunu Alma

Yarışmacı, sütlüğe yerleştirmeden önce buhar çubuğunun boşunu almalıdır.

13.4.3. Kıvam Verme Sonrası Süt Çubuğunu Temizleme

Buhar çubuğu, o iş için ayrılmış bir buhar çubuğu havlusu ile temizlenmelidir.

13.4.4. Kıvam Verme Sonrası Buhar Çubuğunu Boşaltma

Yarışmacı süte kıvam verdikten sonra sonra buhar çubuğunu boşaltmalıdır.

13.4.5. Bitişte Kabul Edilebilir Süt Ziyanı

Sütlü içecekler hazırlandıktan sonra süt hemen hemen boş olmalıdır. Kabul edilebilir ziyan toplamda 

90ml/3oz'dan fazla olamaz.

13.5. Teknik Beceriler, İmza İçecek – Kısım IV

Lütfen değerlendirme alanlarının Espresso Değerlendirmesi – Teknik Beceriler kapsamındaki ile aynı 
olduğunu unutmayın.
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13.6. Teknik – Kısım V

Kısım V – Teknik Değerlendirme
0 - 6 Evet Hayır

Bitişte İstasyon İdaresi/Temiz Çalışma Alanı

Temiz Portafiltre Gagaları/Dozlama Bölgesine Gagaların Temasından Kaçınma

Sunum Boyunca Genel Hijyen

Doğru Bez Kullanımı

9 /6 /3

13.6.1. Bitişte İstasyon İdaresi/Temiz Çalışma Alanı

A. Teknik hakem, yarışmacının genel iş akışını ve alet, ekipman ve aksesuarların kullanımını 

değerlendirecektir. Teknik bir hakemin yokluğunda baş hakem performans/yarışma süresinin 

sonunda İstasyon yönetimini ve temizliğini değerlendirecektir.

B. Yarışmacı, espresso makinesinin doğru kullanımını ve idaresini anladığını sergilemelidir.

C. Yarışmacı, öğütüm esnasında veya sonrasında değirmenin doğru kullanımı ve idaresini anladığını 

sergilemelidir. Yarışmacılar, her tekli kahve veya kahve seti için kahve öğütmelidir.

D. Yarışmacı, 3,0 saniyelik bir sapma ve 25-35 mL (30 mL +/- 5 mL) kahve hacmi içinde 

demleme süresine ulaşmaya çalışmalıdır.

E. Teknik hakem, aşağıdakiler dahil olmak üzere yarışmacının iş akışını değerlendirecektir: 

aletlerin, kapların ve aksesuarların organizasyonu ve yerleştirilmesi; yarışmacının iş istasyonu 

içinde ve çevresinde hareketi ve iş akışı; istasyonun temizliği ve bakımı (ekipman, tezgahlar, 

bezler, sütlükler); kahve ve bileşenlerin yönetimi (süt, imza içecek bileşenleri). Teknik hakemin 

yokluğunda baş hakem performans/yarışma süresinin sonunda İstasyon yönetimini ve temizliğini

değerlendirecektir.

F. Sıvılar veya katı malzemeler makinenin üzerine bulundurulamaz; aksi takdirde “İstasyon 

yönetimi/sonunda temiz çalışma alanı” bölümünde sıfır (0) puan verilecektir.

G. Alanın temizliği değerlendirilir. Bir dökülme meydana gelirse, yarışmacı performans süresinin 

sonunda temizlemelidir. Çalışırken temizlik (örneğin, uçuşan kahve partiküllerini temizlemek veya

masaları silmek) yarışmacının puanını artıracağı gibi, istasyonun performans süresi bitmeden 

temizlenmesi de yarışmacının puanını artıracaktır. Espresso makinesi ve tezgahlardaki öğeler de

dahil olmak üzere tüm eşyalar ve aletler (örn. sıkıştırıcılar, fincanlar, tepsiler, sütlükler) bu 

değerlendirmeye dahil edilir.
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Telve disklerinin (kullanılmış kahve telvesi) performansın sonunda portafiltrelerde olmasına izin 

verilir ve bu puanlamanın bir parçası değildir.

13.6.2. Temiz Portafiltre Gagaları/Dozlama Bölgesine Gagaların Temasından Kaçınma

A. Yarışmacı, portafiltre gagasında bulunan su veya telveyi temizlemelidir. Durulama, bez 

kullanma ve parmakla silme, temiz gagaya ulaşmak için kabul edilebilir yöntemlerdir.

B. Kahve telvesinin yayılması ve düzleştirilmesi sırasında yarışmacı portafiltre gagasını 

doğrudan dozlama haznesinin üzerine yerleştirmemelidir. (Bu, suyun dozlama haznesini 

kirletmesine neden olabilir.)

C. Yarışmacının portafiltrelerinin gagaları her demlemeden önce temiz ise ve portafiltre 

gagaları dozlama haznesinin üzerine yerleştirmezse, hakem “Evet” olarak işaretleyecektir.

13.6.3. Sunum Boyunca Genel Hijyen

Hakem, bu puanı yarışmacının tüm sunum esnasında hijyen uygulamalarına göre belirleyecektir. 

Tüm sunum için hijyen uygunsa, hakem “Evet” olarak işaretleyecektir.

Kabul edilemez uygulamalara örnekler:

• Ellerin yüze, ağıza vb. dokunması ve ardından içecek hazırlamak için ellerin kullanılması.

• Zemine dokunmak ve ardından içecek hazırlamak için elleri kullanmak.

13.6.4. Doğru Bez Kullanımı

Hakemler, yarışmacının bezleri doğru ve hijyenik kullanımını değerlendirecektir. Yarışmacı, buhar 

çubuğu için, filtre sepetini temizlemek için ve tezgah için ayrı ayrı bezler kullanmalıdır.

Kabul edilemez uygulamalara örnekler:

• Buhar çubuğunu temizlemek için o iş için ayrılmayan bir bez kullanmak (bu bezi buhar 

çubuğunu temizlemek dışında başka bir amaç için kullanmak.)

• Bir bezle sıhhi veya gıda açısından güvenli olmayan herhangi bir şeye, örneğin: yüze, 

ağza, vb. dokunmak.

• Zemine temas eden veya düşen bir bez kullanmak.

14.  Duyusal Değerlendirme Prosedürü

Her yarışmacı dört (4) duyusal hakem tarafından değerlendirilecektir. Aşağıda duyusal skor 

cetvelinin bir açıklaması bulunmaktadır.
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14.1. Değerlendirme Skoru

Değerlendirme ölçeği hem teknik hem de duyusal hakemler için aynıdır. İki tür puan vardır:

Evet = 1 Hayır = 0

Kabul Edilemez = 0 Kabul Edilebilir = 1 Ortalama = 2 İyi = 3 Çok İyi = 4 Harika = 5 Olağanüstü = 6

Evet/Hayır Skoru

Yarışmacı bu maddede Evet puanı için bir (1) puan ve Hayır puanı için sıfır (0) puan alır.

Sıfır (0) ila Altı (6) arası Skorlar

Bazı puan tablosu kriterleri sıfır (0) ila altı (6) arasında bir ölçekte değerlendirilir, sıfır (0) en düşük puan 

ve altı (6) en yüksek puandır. Kesirli sayılar yerine ondalık nokta kullanılarak kaydedilen 1.0 ile 6.0 

arasında yarım puan artışlarının kullanılması kabul edilebilir. (Örneğin, 1.5, 2.5, 3.5.) Değer içeren en 

düşük puan bir (1)'dir. 0,5 puan verilemez. Bazı kriterler tamamen kabul edilemez olarak kabul 

edildiğinde sıfır (0) puan kullanılır. Sıfır (0) ve altı (6) puanlar baş hakemin onayını gerektirir.

14.2. Espresso Değerlendirmesi – Kısım I

A. Espressolar, tüm duyusal hakemler tarafından aşağıdaki protokol kullanılarak 

değerlendirilecektir. Duyusal hakemler, puanları kaydetmeden önce değerlendirmenin 

tüm adımlarını tamamlayacaktır.

B. Duyusal hakemler, kahve içindeki aromaları birleştirmek için espressoyu bir kaşıkla üç (3) 

kez karıştıracak (kaşığı öne arkaya hareket ettirerek) ve hemen tadına bakacaktır. Duyusal 

hakemler espressoyu tam olarak değerlendirmek için en az iki (2) tam yudum alacaktır. 

Hakemler kaşıktaki espressonun tadına bakmayacaklar.

C. Yarışmacılar, hakemlere espressonun nasıl değerlendirilmesini istediklerine dair özel alternatif

talimatlar vererek değerlendirme protokolünü geçersiz kılabilir. Talimatlar makul olduğu ve 

diğer kurallarla çelişmediği sürece, hakemler yarışmacı tarafından verilen tüm talimatlara 

uymalıdır.
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14.2.1. Köpük

Hakemler, fincanda köpüğün olup olmadığını görsel olarak değerlendireceklerdir. Bir "evet" puanı almak

için köpüğün espressonun tüm yüzeyine yayılması ve herhangi bir delik veya açık nokta içermemesi 

gerekir.

14.2.2. Tadım Deneyimi

Espresso'nun tat deneyimi, içeceğin kalitesini belirlemek için değerlendirilir. Hakemler, espressonun tat 

deneyimi bileşenlerinin (tatlılık, asitlik ve bitterlik) kalitelerini, birbirlerine ne kadar iyi uyduklarını ve 

birbirlerini ne kadar iyi tamamladıklarını belirlemek için değerlendireceklerdir. Hem ekstraksiyonun 

lezzet bileşenleri hem de kahvenin kendisi değerlendirilir.

Bir veya daha fazla tat bileşeni, espressonun tat deneyiminden uzaklaşıyorsa (örneğin, ekşi, buruk), 

daha düşük puanlar verilir. Tat bileşeni, genel tat deneyimine olumlu katkı sağlıyorsa, daha yüksek 

puanlar verilir.

Espresso dengesizse (genel olumlu deneyimi azaltacak şekilde belirli bir tat bileşeni eksikse veya bir tat

bileşeni içeceğe baskın geliyorsa), deneyim puanı düşer.

Not: Lezzet tanımının doğruluğu bu puan için dikkate alınmaz.
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Kısım I - Espresso Değerlendirme

  Evet     Hayır

0 - 6

0 - 6

Evet    Hayır

Köpük

Tadım Deneyimi

Tatsal Tanımlamaların İsabeti

Dokunsal Deneyim

Dokunsal Tanımlamaların İsabeti

İşlevsel ve Doğru Espresso Fincanı Kullanımı



14.2.3. Tatsal Tanımlamaların İsabeti

Hakemler, yarışmacı tarafından verilen lezzet tanımlarını ve açıklamalarını dinleyecek ve bunları 

sunulan içecekle karşılaştıracaktır. Sunulan içeceğin tat profili, özellikli kahve tanımını 

desteklemelidir. Yarışmacının espressosu için verdiği tüm tat tanımlayıcıları bu cetvel üzerinden 

puanlanacaktır. Bu puan, bu tanımlayıcıların espressonun tadıyla ne kadar doğru eşleştiğine bağlıdır. 

Bu kategoride tat tanımlamaları verilmemişse sıfır (0) puan alınacaktır.

14.2.4. Dokunsal Deneyim

Dokunsal deneyimin kalitesi değerlendirilir. Hakemler, servis edilen espressonun ağırlığını, dokusunu

ve bitişini değerlendirecektir. Espresso, espressoda kullanılan hazırlama, demleme yöntemi ve kahve

ile ilişkili dokunsal bir deneyime sahip olmalıdır.

Ağırlık, espressonun inceden kalına, viskozitesi ile ilgilidir. Doku ağızda bıraktığı his olarak tanımlanır

(ör.  "sulu",  "çayımsı",  "kadifemsi").  Ağırlık ve doku kalitesi,  espressonun ağızdaki dokunsal hissine

bağlıdır. Hem hafif hem de yoğun bir ağırlık, ağızdaki doku beğenisine göre yüksek puanlar alabilir.

Ağırlık ve/veya doku espresso deneyimini olumsuz etkiliyorsa (örneğin, "sulu", "kaba" veya "tozlu"),

daha düşük skor verilir. Ağırlık ve doku espresso deneyimine olumlu katkıda bulunursa, daha yüksek

puanlar verilir.

Bitiş, kahvenin yutulmasından sonraki pozitif lezzet niteliklerinin uzunluğu ile tanımlanır. Ağızda kalan

tat, espresso deneyiminden uzaklaşıyorsa (örneğin, "burukluk"), daha düşük puan verilir. Ağızda kalan

tat, espresso deneyimine olumlu katkı sağlıyorsa, daha yüksek puan verilir.

14.2.5. Dokunsal Tanımlamaların İsabeti

Hakemler, yarışmacı tarafından verilen dokunsal tanımlamaları ve açıklamaları dinleyecek ve 

bunları sunulan içeceğin ağırlığı, dokusu ve bitişi ile karşılaştıracaktır. Jüri, verilen tanımın 

espressolarının dokunsal his ile ne kadar doğru bir şekilde eşleştiğini puanlayacaktır. Deneyim 

tanımlamalar ile eşleşiyorsa ancak dokunsal deneyim puanı düşükse yüksek puan verilemez.

Tanımlama sağlanmazsa, yarışmacı bu kategori için sıfır (0) alacaktır.

90 ml arasında olmalıdır ve hakemler, bu kaptan doğru puan verme yeteneklerine herhangi bir işlevsel 

zarar vermeden gerektiği gibi içebilmelidir. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte zarar verebilecekler: Kabın 

çok sıcak olması, güvenli bir şekilde tutulamaması ve kaptan içilmemesi, hakemlerin espresso 

değerlendirme protokolünü uygulayamaması. Bu gereksinimlerden herhangi biri karşılanmazsa, "İşlevsel

ve Doğru Espresso Fincanı Kullanıldı" için bir "Hayır" verilecektir.
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14.2.6. İşlevsel ve Doğru Espresso Fincanı Kullanımı

Espresso, görsel olarak değerlendirilmesi ve içilmesi amaçlanan bir kapta servis edilmelidir. Kap, 60 ile



14.3. Sütlü İçecek Değerlendirme – Kısım II

A. Sütlü içecekler tüm duyusal hakemler tarafından aşağıdaki protokol kullanılarak 

değerlendirilecektir. Duyusal hakemlerin bu protokolü tutarlı bir şekilde takip etmesi 

önemlidir. Duyusal hakemler, puanları kaydetmeden önce değerlendirmenin tüm 

adımlarını tamamlayacaktır.

B. Duyusal hakemler önce sütlü içeceğin görünümünü değerlendireceklerdir. Ardından, 

fincanın kenarındaki herhangi bir yerden bir ilk yudum alacaklar. İlk yudumdan sonra, 

duyusal hakemler bardağın başka bir kenarından en az bir (1) ilave yudum için sütlü 

içeceğin tekrar tadına bakacalardır.

C. Yarışmacılar, hakemlere sütlü içeceğin nasıl değerlendirilmesini istedikleri konusunda belirli 

alternatif talimatlar vererek değerlendirme protokolünü geçersiz kılabilir. Talimatlar makul 

olduğu ve diğer kurallarla çelişmediği sürece, hakemler yarışmacı tarafından verilen tüm 

talimatlara uymalıdır.

14.3.1. Görsel

Hakeler, görsel puanını belirlemek için sütlü içeceğin görünümünü değerlendirecektir. Sütlü içeceğin 

yüzeyi, süt ve kahvenin renk kombinasyonuna sahip iyi bir renk kontrastı, fincanda dengeli, simetrik 

tasarımlı ve pürüzsüz ve muhtemelen parlak bir yapıda olmalıdır. (Not: Sütlü içeceklerin üzerine herhangi 

bir ilave baharat ve/veya toz eklenmesi kabul edilmez. Bunu yapmak “tat dengesi” kategorisinde sıfır (0) 

ile sonuçlanır.)

14.3.2. Tatsal Deneyim

Sütlü içecek, hemen tüketilebilecek bir sıcaklıkta servis edilmesi gereken sıcak bir içecektir. İçeceğin 

kıvamı ve sıcaklığı ile kahve ve sütün tadı denge değerlendirmesine dahil edilecektir.
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Görsel

Tatsal Deneyim

Tatsal Tanımlamaların İsabeti

İşlevsel Fincan Kullanımı



Sütlü içecek, sütün tatlılığı ve espresso bazının uyumlu bir dengesine sahip olmalıdır. Sunulan içeceğin

lezzet profili, süt ilavesiyle sağlanan bir denge ile özellikli kahveyi desteklemelidir.

14.3.3. Tatsal Tanımlamaların İsabeti

Hakemler, yarışmacı tarafından verilen lezzet tanımlarını ve açıklamalarını dinleyecek ve bunları 

sunulan içecekle karşılaştıracaktır. Sunulan içeceğin tat profili, özellikli kahve tanımını 

desteklemelidir. Yarışmacının sütlü içecek için verdiği tüm tat tanımlayıcıları bu cetvel üzerinden 

puanlanacaktır. Bu puan, bu tanımlayıcıların espressonun tadıyla ne kadar doğru eşleştiğine bağlıdır. 

Bu kategoride tat tanımlamaları verilmemişse sıfır (0) puan alınacaktır.

14.3.4. İşlevsel Fincan Kullanımı

Sütlü içecek, hakemlerin doğru puan verme yeteneklerine herhangi bir işlevsel zarar vermeden 

gerektiği gibi içebilecekleri bir kapta servis edilmelidir. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte zarar 

verebilecekler: Fincanın çok sıcak olması, güvenli bir şekilde tutulamaması ve içilememesi. Bu 

gereksinimlerden herhangi biri karşılanmazsa, "İşlevsel Fincan Kullanımı" için bir "hayır" verilecektir.

14.4. İmza İçecek Değerlendirme – Kısım III

İmza içecek değerlendirmeleri, yarışmacının sunduğu seçeneklerin çeşitliliğine göre değişiklik 
göstermektedir.
Duyusal hakemler, puanları kaydetmeden önce değerlendirmenin tüm adımlarını tamamlayacaktır.

14.4.1. İyi Anlatıldı, Takdim Edildi ve Hazırlandı

Yarışmacı, imza içeceği hakemlere açıklamalıdır. Yüksek bir puan elde etmek için, açıklama, 

malzemeler, hazırlama yöntemi ve hakemlerin deneyimleyeceği tatlar ve/veya aromalar gibi
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0 - 6

Evet    Hayır

0 - 6

0 - 6

İyi Anlatıldı, Takdim Edildi ve Hazırlandı

Albenili Sunum

İşlevsellik

Kahveyle İlişkisi ve Yaratıcılık

Tatsal Denge

Tatsal Tanımlamaların İsabeti



olgusal noktaları içermelidir. Açıklama, kullanılan kahveyi ve kahve ile diğer bileşenler arasındaki 

bağlantıyı içermelidir.

Duyusal hakemler, yarışmacı tarafından verilen malzemelerin, hazırlama yönteminin ve kahvenin 

kullanımının açıklamasını dinleyecek ve not alacaktır. İçecek servis edilmeden önce herhangi bir bilgi 

veya talimat verilmezse, hakemler imza içeceğinin nasıl değerlendirileceğini bireysel olarak seçecektir.

Yarışmacı, içeceğin nasıl içileceğini (koklama, karıştırma, yudumlama vb.) duyusal hakemlere 

açıklamalıdır. Duyusal hakemler, ellerinden geldiğince içme talimatlarını dinleyecek ve uygulayacaktır. 

Herhangi bir bilgi veya talimat verilmezse, hakemler imza içeceğinin nasıl değerlendirileceğini bireysel 

olarak seçecektir. Her durumda, hakemler imza içeceğinden en az iki (2) yudum almalıdır.

Hakemler, yalnızca on beş (15) dakikalık sunum sırasında yarışmacıların sağladığı açıklamalara veya 

diğer gözlemlere dayalı olarak imza içeceği değerlendirecektir. Sunum süresinin tamamlanmasından 

sonra (kronometre durdurulur ve/veya yarışmacının “süre” derse) yarışmacı tarafından yapılan herhangi

bir açıklama hakemler tarafından dikkate alınmayacaktır.

14.4.2. Albenili Sunum

"Albenili sunum", kap, içeceğin kendisi, garnitürler, aksesuarlar vb. dahil ancak bunlarla sınırlı 

olmamak üzere, imza içeceğinin görünüşünün ve albenisinin değerlendirilmesidir. Servis edilen kap 

hoş görünmeli ve içeceği vurgulamalıdır. İmza içeceği, kırık veya lekeli kaplarda veya dağınık veya 

düzensiz bir sunum ile albenili değilse, "Albenili sunum" bölümünde "Hayır" verilecektir.

14.4.3. İşlevsellik

"İşlevsellik", içecek tüketilirken imza içeceğin ve ilgili öğelerin nasıl çalıştığı ve barista'nın içeceğin 

nasıl içileceğine ilişkin talimatları ile tanımlanır. Kaplar, garnitürler, aksesuarlar veya talimatlar içeceğin

içilmesini engellememelidir. Tüketim zorluğu, “İşlevsellik” bölümünde “Hayır” ile sonuçlanacaktır.

14.4.4. Kahveyle İlişkisi ve Yaratıcılık

Hakemler, yarışmacıların yaratıcılığını konseptlerinin özgünlüğüne ve imza içeceğinin 

hazırlanmasında veya sunumunda kullanılan yöntemler, teknikler veya içeriklere göre 

değerlendirecektir. Malzemeler, ilginç bir tat deneyimi yaratırken kullanılan kahveyi tamamlamalı ve 

yükseltmelidir. Yaratıcı içerik ve tekniklerin tamamlayıcı bir karışımına sahip özel içecekler yüksek 

puanla ödüllendirilecektir.

Hakemler, kahvenin lezzet deneyimi ile imza içecek bileşenleri arasındaki etkileşimi ve bunların bir 

araya gelerek imza içeceğin genel lezzet deneyimini "sinerji" yoluyla nasıl oluşturduklarını değerlendirir.
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"Sinerji", parçalarının toplamından daha büyük bir birleşik etki yaratmak için iki (2) veya daha fazla 

maddenin etkileşimi veya işbirliği olarak tanımlanır (A+B=C, A+B=AB değil).

Yalnızca espressonun lezzet profilini taklit eden veya ona uyan bir lezzet profili sunan imza içecekler 

düşük puan alacaktır. Yeni bir lezzet deneyimi yaratan imza içecekler yüksek puanla ödüllendirilecektir.

14.4.5. Tatsal Denge

Hakemler, imza içeceğini; espressonun ve diğer malzemelerin lezzet bileşenlerinin birbirine ne kadar 

iyi uyduğuna ve imza içeceğin toplam deneyiminde birbirini nasıl tamamladığını değerlendirecektir.

Tatsal bileşenlerinden biri veya daha fazlası içeceğin deneyiminden olumsuz etkileniyorsa (örneğin, 

"ekşi", "buruk"), daha düşük puanlar verilir. Tat bileşeni içecek deneyimine olumlu katkı sağlıyorsa 

daha yüksek puanlar verilir.

İçecek dengesizse (yani, genel olumlu deneyimi azaltan belirli bir bileşen eksikse veya bir bileşen 

içeceğe baskın çıkıyorsa), tatsal deneyimi puanı düşer.

Not: Tanımlamanın isabeti bu puanda dikkate alınmaz.

14.4.6. Tatsal Tanımlamaların İsabeti

Hakemler, yarışmacı tarafından verilen tatsal tanımları ve açıklamalarını dinleyecek ve bunları 

sunulan içecekle karşılaştıracaktır. Sunulan içeceğin lezzet profili, özellikli kahveyi desteklemelidir. 

Bu puan, bu tanımlayıcıların imza içeceğin tadıyla ne kadar doğru eşleştiğine bağlıdır. Bu puan, bu 

tanımlayıcıların imza içeceğin tadıyla ne kadar doğru eşleştiğine bağlıdır. Bu kategoride tat 

tanımlamaları verilmemişse sıfır (0) puan alınacaktır.

14.5. Barista Değerlendirme – Kısım IV

Kısım IV - Barista Değerlendirme

0 - 6 Evet Hayır Müşteri   İlişkisi Becerileri  

Sunum: Profesyonellik

Ayrıntılara Gösterilen Dikkat/Tüm Aksesuarların Mevcut Olması

Uygun Kılık Kıyafet

13 /12 /1

14.5.1. Sunum: Profesyonellik

Profesyonellik, teknik, hazırlama ve servis edilen on iki (12) içeceğin hazırlanmasının ötesinde 

gösterilen daha geniş kahve anlayışı dahil olmak üzere baristalık mesleğiyle ilgili gözlemlenen 

niteliklerle değerlendirilir. 
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Daha geniş kahve bilgisi, kahve yetiştirme, kavurma ve tohumdan fincana hazırlama sürecini ve 

ayrıca ekipmanın doğru kullanımına ilişkin bir anlayışı, iyi müşteri ilişkileri becerilerini (örn. nezaket, 

doğruluk, dikkat, göz teması vb.) ve iş akışını ve zamanı yönetme becerisini hissettirme durumudur. 

Hakemler, açıklananlarla sunulanlar arasında güçlü bir ilişki arayacaktır. Yarışmacı, sunumuna ve 

kahvesine hakim bir kahve profesyoneli olduğunu göstermelidir.

14.5.2. Ayrıntılara Gösterilen Dikkat/Tüm Aksesuarların Mevcut Olması

Tüm aksesuarlar hazır bulundurulmalı ve çalışma alanı iyi ve amaca uygun olarak organize edilmelidir. 

Yarışmacılar, performansları sırasında ekipman ve aksesuarları gereksiz yere yeniden konumlandırmak 

zorunda kalmamalıdır. Her şeyin kendi yeri ve amacı olmalıdır. Hakemler, hata veya dökülme olması 

durumunda yarışmacıda yedek bardak ve aksesuarlar olup olmadığına bakmalıdır. Hakemlerin su 

bardaklarının yeniden doldurulması da ayrıntılara gösterilen özeni gösterir. Espresso kaşık, peçete ve 

tatsız bir su ile servis edilmelidir. Yarışmacı hakemlere espressoyu kaşık kullanmadan içmesini söylerse, 

espresso bir peçete ve tatsız su ile servis edilmelidir.

14.5.3. Uygun Kılık Kıyafet

Yarışmacı en azından temiz görünmeli, temiz giyinmeli ve temiz bir önlük giymelidir. Bunlara uyuyorsa, 

hakem “Evet” olarak işaretleyecektir. Önlüğün olmaması veya uygun olmayan giysilerin (sandaletler 

veya aşırı yırtık veya lekeli giysiler gibi) olması, “Uygun Kılık Kıyafet” bölümünde “Hayır” ile 

sonuçlanacaktır.

14.6. Hakemlerin Genel İzlenimi – Kısım V

Kısım V – Hakemlerin Genel İzlenimi

0 - 6       Hakemlerin Genel İzlenimi
= 4 x Genel İzlenim (baristanın genel duruşu,

/24 tatsal puanlama ilişkisi, ve sunum)

24

Hakemin Genel İzlenim puanı iki (2) ana alanı kapsar:

A. "Genel izlenim" puanı, tatsal puanlarının genel birleşik izlenimidir (örneğin, üç (3) içecek 

çeşidinin birlikte sunulması, tek tek sunulmasından daha mı güçlü bir sunum deneyimi 

yarattı?) .

B. Hakemler, baristaların rutinleri sırasında sergilediği tutku ve ilhamı dikkate almalı ve 

bunlara uygun puan vermelidir. Doğal, açık ve öz iletişim, özellikli kahveye yönelik heyecan 

ve bağlılık sergileme ve baristalık mesleği/sektörü için bir rol modeli olarak hareket etme 

becerisi gibi (kültürel ve kişilik farklılıklarını göz önünde bulundurarak) hususları dikkate 

almalıdırlar (örn. kafe/restoran ortamında, bu barista bana özellikli kahve konusunda ilham 

verir miydi?). Hakemler bunun başarıldığını düşünüyorlarsa, yüksek puanlar vermelidirler.
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15.  Dünya Barista Şampiyonasında İtirazlar

15.1. Hakemlerle İlgili Meseleler

Skor tutma ile ilgili çoğu soru, yarışmacı bilgilendirmesi sırasında yanıtlanacaktır. Bir yarışmacı bir 

veya daha fazla hakem tarafından verilen puanlara itiraz ederse, yarışmacı itirazını açıklamak için 

yarışmacı bilgilendirmesi sırasında baş hakem ile görüşebilir. Baş hakem müsait değilse, yarışmacı 

sahada Hakem Operasyon Heyeti ile görüşebilir. Sorun çözülmezse, yarışmacı yazılı olarak DKE’ye 

itiraz edebilir (aşağıdaki İtirazlara bakın). Bu, hakem kurulu ve DKE Müsabaka Yürütme Komitesi 

tarafından gözden geçirilecektir. Sahada karar vereceklerdir ve DKE Müsabaka Yürütme Komitesinin 

bir temsilcisi bu kararı yarışmacıya bildirecektir.

Muhtemel olmasa da, baş hakemin veya diğer DBŞ personelinin bir DBŞ hakeminin bir yarışmacının 

değerlendirmesi sırasında potansiyel dürüst olmayan davranışlarını görmesi veya bundan şüphelenmesi

durumunda, aşağıdakiler geçerli olacaktır:

• Baş hakem, geçerli tüm müsabaka cetvellerinin görevli skor sorumlusundan iadesini talep 

edecektir.

• Baş hakem durumu değerlendirmek için DBŞ hakem(ler)i, DKE Personeli ve DKE Müsabaka 

Yürütme Komitesi Başkan(lar)ı ile görüşecektir.

• DKE Personeli ve DKE Müsabaka Yürütme Komitesi Başkan(lar)ı daha sonra konuyu 

kapalı bir toplantıda karara bağlayacaktır.

• İrtikap konusunun kapsamlı olması durumunda, DKE Müsabaka Operasyonları Komitesi 

Başkan(lar)ı, DBŞ hakeminin gelecekteki DBŞ onaylı müsabakalarda hakemlik yapmaktan 

men edileceğine karar verme yetkisine sahiptir.

15.2. Yarışmacı ile İlgili Meseleler

Bir yarışmacının müsabaka esnasında DBŞ ile ilgili bir sorunu veya itirazı varsa, yarışmacı DBŞ etkinlik 

organizatörü ile iletişime geçmelidir. Etkinlik organizatörü daha sonra sorunun DBŞ'de sahada çözülüp 

çözülemeyeceğine veya sorunun DBŞ'yi takiben yazılı bir itiraz gerektirip gerektirmeyeceğine karar 

verecektir.

DBŞ etkinlik organizatörü, meselenin ve/veya itirazın DBŞ'de sahada çözülebileceğine karar verirse, DBŞ

etkinlik organizatörü, adil temsili sağlamak için ilgili taraf veya taraflarla iletişime geçecektir. Yarışmacının 

sorunu ve/veya itirazı, DBŞ etkinlik organizatörü ve DKE Hakem Heyetinin belirlenmiş saha temsilcisi 

tarafından sahada tartışılacak ve ortaklaşa bir karar verilecektir. DBŞ etkinlik organizatörü yarışmacıyı 

karar konusunda bilgilendirecektir.
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15.3. İtirazlar

Bir kişi bir karara katılmazsa, karara yazılı olarak DKE Müsabaka Yürütme Komitesi'ne itiraz edebilir. 

Komite tarafından verilen tüm kararlar nihaidir.

İtiraz mektubu aşağıdakileri içermelidir:

• İsim

• Tarih

• Şikayetin açık ve net bir beyanı

• Tarih ve saat referansları (varsa)

• Yorumlar ve önerilen çözüm

• İlgili Taraf/Taraflar

• İletişim bilgileri

Bu bilgileri içermeyen herhangi bir yazılı itiraz dikkate alınmayacaktır. Kişiler, olaydan sonraki yirmi dört

(24)  saat  içinde  yazılı  şikayetlerini  veya  itirazlarını  info@worldcoffeeevents.org  adresine  e-posta

yoluyla DBŞ Etkinlik Yöneticisine sunmalıdır.

15.4. Müsabaka Strateji Komitesi Tarafından İncelenen İtirazlar

DKE Müsabaka Stratejik Komitesi, yazılı şikayetleri veya itirazları alındığı tarihten itibaren otuz (30) gün

içinde  gözden  geçirecektir.  DKE  Müsabaka  Stratejik  Komitesi,  nihai  kararlarla  ilgili  olarak  e-posta

yoluyla kişiyle yazılı olarak iletişime geçecektir.

16.  Müsabaka Kuruluşları Etkinlikleri

16.1.  Müsabaka Kuruluşlarındaki Kural Farklılıklarının Vurgulanması

Aşağıda, Müsabaka Kuruluşu kuralları ile Dünya kuralları (Mevzuat ve Kurallar listesindeki gibi) 

arasındaki bazı önemli zorunlu farklılıkların bir listesi bulunmaktadır.

Müsabaka Kuruluşları için izin verilen lojistik düzenlemeler hakkında ek bilgiler de mevcuttur.

Zorunlu Farklılıklar:

• 2 Teknik Hakem: 2.1.iii. “Müsabaka Kuruluşu Müsabakaları dört (4) duyusal hakem, iki (2) 

teknik hakem ve bir (1) baş hakem ile yürütülecektir.”

• İstasyon Düzeni: 4.2. “ Müsabaka Kuruluşlarının, aşağıda açıkladığı gibi, belirtilen ebatlara 

mümkün olduğunca yakın tezgah boyutları ile tek bir standart istasyon düzeni kullanmaları 

gerekmektedir. Organizatör tarafından belirlendiği üzere şekli dairesel veya kare olan boş bir

alan kullanılabilir. Gerektiği takdirde boş alan kuralı tercihe bağlı olabilir.”

Müsabaka Kurluşu etkinlikleri için İzin Verilen Lojistik Düzenlemeler:
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• Turlar/Müsabaka Prosedürü: Müsabaka Kuruluşlaru, Şampiyona içindeki tur sayısını 

değiştirebilir. Tur sayısı ve tur başına yarışmacı sayısı değişebilir (örneğin, bir Müsabaka 

Kuruluşu, yarı finalleri çıkarıp yarışmacı sayılarına ve etkinlik lojistiğine bağlı olarak 

yalnızca tek turlu bir müsabaka organize edebilir.)

• Eleme Turları: Müsabaka Kuruluşları, Şampiyonalarından önce eleme veya ön eleme turlaru 

düzenleyebilir. Eleme müsabakalarının yapısı Müsabaka Kuruluşlarına bağlıdır ve hafif format 

farklılıkları olabilir (örn. 4 yerine 2 duyusal hakem veya 3 yerine 2 içecek servisi) Yapı, final 

turu etkinliği için değiştirilemez, yalnızca final turu etkinliğine giden elemeler veya ön elemeler 

değişikliğe açıktır. Eleme/Ön Elemeler için DKE Temsilcileri gerekli değildir. Şampiyona 

Etkinliği için ise DKE Temsilcileri gereklidir.

• Antrenman Süresi: Yarışmacılar için planlanan antrenman süresi değişiklik gösterebilir ve 

Müsabaka Kuruluşu tarafından belirlenir. Ancak, her yarışmacıya aynı antrenman süresi 

verilmelidir.

• Antrenman Yeri: Antrenman sahnede, sahne arkasında veya saha dışında olabilir. 

Yarışmacı için antrenman yeri Müsabaka Kuruluşu tarafından belirlenecektir.

• Temin Edilen Ekipman: 5.4. “Müsabaka Kuruluşlarının DBŞ ile aynı sponsorlu ekipmanı 

kullanmaları gerekli değildir. Bir ekipman sponsoru bir Müsabaka Kuruluşu ile anlaşırsa, 

Müsabaka Kuruluşu ekipman gereksinimlerini bağımsız olarak belirleyebilir. ”

• Skor Cetveli İadesi: Müsabaka Kuruluşları fiziksel skor cetvellerini yarışmada yarışmacılara 

iade edebilir veya yarışmadan sonra yarışmacılara e-posta ile gönderebilir.

• Mikrofonlar ve Müzik: Müsabaka Kuruluşları, mekana ve mevcut görsel-işitsel ekipmana

bağlı olarak, yarışmacıların müzik çalmasına ve kablosuz mikrofon takmasına izin 

verebilir veya vermeyebilir.

• Yarışmacı Bilgilendirme: Hakemlerin yarışmacılarla toplantı zamanı olacaktır. Bu toplantı 

zamanının programı Müsabaka Kuruluşu tarafından belirlenecektir. Toplantı, etkinlik 

esnasında ve/veya sonrasında olabilir.

• Yarışmacı Oryantasyonu: Tüm yarışmacılar yarışmadan önce aynı bilgileri almalıdır. Tüm 

yarışmacılar hangi ekipmanın kullanılacağı, antrenman programı, yarışma programı vb. 

hakkında bilgilendirilmelidir.

16.2. Müsabaka Kuruluşu Etkinliklerinde İtirazlar

Bir yarışmacının etkinlik sırasında Müsabaka Kuruluşu Şampiyonası ile ilgili bir sorunu veya itirazı 

varsa, ilk adım etkinlik organizatörü ve/veya sahadaki EKE Temsilcisi ile iletişime geçmek olmalıdır. 

Tüm sorunlar en kısa sürede çözülmeye çalışılmalıdır. Yerinde çözümler en etkili ve uygun olanlardır. 

Müsabaka sona erdikten sonra yapılan itirazların etkin bir şekilde tahkim edilmesi daha zordur.
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Etkinlik organizatörü sorunun ve/veya itiratız yerinde çözülebileceğine karar verirse, adil temsili sağlamak 

için ilgili taraf veya taraflarla iletişime geçecektir. Yarışmacının sorunu ve/veya itirazı, etkinlik organizatörü

ve görevli DKE Saha Temsilcisi tarafından yerinde tartışılacak ve ortaklaşa bir karar verilecektir. Etkinlik 

organizatörü ve/veya DKE Temsilcisi yarışmacıyı karar konusunda bilgilendirecektir.

Sorun yazılı bir itiraz gerektiriyorsa, bu, olaydan sonraki 24 saat içinde e-posta yoluyla doğrudan 

Müsabaka Kuruluşuna ve DKE Temsilcisine yapılmalıdır. İtiraz lojistikle ilgiliyse, soruşturmadan ve 

çözüme ulaştırmadan tamamen Müsabaka Kuruluşu sorumludur. İtiraz hakem veya kurallarla ilgiliyse, 

DKE Temsilcisi konuyu araştırabilir ve bir çözüm önerebilir. Müsabaka Kurululu ve DKE Temsilcisi, tüm

yazılı itirazları aldıktan sonra 24 saat içinde DKE’ye bildirmelidir. Ancak, DKE, Müsabaka Kuruluşu 

hakemlerini veya gönüllülerini doğrudan akredite veya idare etmez ve bu nedenle onların eylemlerinde 

tahkimde bulunamaz. Müsabaka Kuruluşlarının etkinliklerinden gelen itirazların ele alınması ek zaman 

alabilir; itirazı sunan kişi 30 gün içinde çözüm görmeyi beklemelidir.
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