
~FoLatte Championship 2022 ~

Kurallar

1. Giriş
A. FoLatte Championship bir SCA Türkiye tarafından desteklenen bir FoMilk

organizasyonudur.

B. Katılımcıların eşleştirilmesi, organizatörler tarafından rastgele olarak yapılacaktır.

C. Katılımcılardan biri/bazılarının katılamaması durumunda, rakibi direkt olarak üst tura

geçecektir.

D. Hakemler SCA Türkiye tarafından belirlenerek, organizasyon öncesinde SCA Türkiye

ve FoMilk sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

E. Katılımcılar, organizasyon sırasında sadece organizasyon tarafından sağlanan süt,

kahve ve fincanları kullanmalıdır.

2.   Yarışma Süresi
A. Her bir yarışma 1 dakikalık hazırlık süresi, 3 dakikalık yarışma süresi ve 1

dakikalık hakem değerlendirme süresi olmak üzere 5 dakikalık bir süreden

oluşacaktır.

B. Yarışmacılar 1 dakikalık hazırlık süresinde espresso shotlarını hazırlayabilir.

C. Hakem değerlendirmesi, 3 dakikalık sürenin sonunda ya da iki yarışmacı da hazır

olduğunu bildirdiğinde (hangisi daha önce gerçekleşirse) yapılacaktır.

D. Yarışmacılar, kendi sürelerini tutmakta serbesttir, ancak geçerli olan süre,

organizasyon tarafından tutulacak olan süredir. Organizasyon, hazırlık süresinin

başlangıcında, dökme süresinin başlangıcında, sürenin bitimine 30 saniye kala ve

süre bittiğinde yarışmacıları uyaracaktır. Süre bittiğinde masaya bırakılmamış olan

bardaklar değerlendirmeye alınmayacaktır. Katılımcıların ellerinde olan, açıkça

masaya bırakılmamış bardaklar değerlendirilmeyecektir.

E. 3 dakikalık sürenin  sonunda hakem masasına değerlendirilmek üzere herhangi bir

içecek bırakmamış olan yarışmacı diskalifiye olmuş sayılır ve rakibi bir üst tura çıkar.

F. İki yarışmacının da gerekli sürede içecek sunamaması durumunda karşılaşma tekrar

edilir.
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G. Yarışma süresi sonrasındaki 1 dakikalık sürede yarışmacılar kullandıkları ekipman ve

masayı makul ölçüde temiz bırakacak şekilde temizlik yaparak kendine ait tüm

eşyaları aldığından emin olmalıdır.

3. Yarışmanın Yapısı
A. Yarışma, yarışmacıların ikili olarak aynı anda yarışacağı turlardan oluşur. Her turda, üçe

kadar sayıldığında hakemler seçtikleri fincanı gösterecek, daha çok hakemin seçtiği

fincanın sahibi olan yarışmacı bir üst tura geçer.

B. Her turda yarışmacıların hazırlaması beklenen desenler, tur öncesinde üçüncü bir kişi

tarafından atılacak olan zarın üst yüzünde kalan desenin seçimi ile belirlenecektir. Her iki

yarışmacı da aynı deseni, ilk turda FoMilk Yulaf, ikinci turda FoMilk Badem, Yarı Final

turunda ise FoMilk Soya kullanarak hazırlayacaktır.

C. Final turunda üç yarışmacı aynı anda yarışarak, zar atışı yapılmadan, FoMilk Yulaf

kullanarak Rosetta desenini oluşturmaya çalışacaklardır. Final turunda herhangi iki

yarışmacı arasında eşitlik olması durumunda sıralamayı daha sonra açıklanacak olan

eşitlik bozucu hakemin kararı belirleyecektir.

D. Yarışmacıların, herhangi bir sunum yapması beklenmez.

E. Yarışmacılar, gıda hijyenine dikkat etmek zorundadır. Genel gıda hijyenine uymayan

yarışmacılar diskalifiye edilebilir.

4. İçecekler
A. Yarışmacıların hazırladığı her içecek en az 1 shot espresso içermeli, shot süresi en az

20 saniye, en çok 30 saniye olmalıdır.

B. Yarışma değirmenleri yarışma öncesinde organizasyon tarafından yaklaşık bir ayarda

ayarlanacaksa da, makinelerin istenen şekilde çalıştığından emin olmak

yarışmacının sorumluluğundadır. Yarışmacılar 1 dakikalık hazırlık süresini bunun için

kullanabilirler.

C. Yarışmalarda, SCA Türkiye logolu, 250cc’lik latte art fincanları kullanılacaktır.

D. Yarışmalarda, sponsorumuz tarafından sağlanacak olan La Marzocco Linea Mini
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espresso makineleri ile Mahlkönig XXX öğütücü kullanılacaktır.

5. Değerlendirme Kriterleri
Denge ve Simetri

a. Desenin sağ ve solu, ve bazı desenlerde üst ve altı eşit ve simetrik

olmalıdır.

b. Desendeki farklı öğeler birlikte uyum içerisinde olmalı ve birbirini

desteklemelidir.

Kontrast ve Belirginlik

a. Kontrast, yani fincanın en koyu yeri ile köpüğün beyazı arasındaki fark

olabildiğince yüksek ve desenin kenar çizgileri keskin olmalıdır.

b. Yapılan desendeki tüm parçalar ve hazırlanırken yapılan tüm hareketler

bilinçli olarak ve kesin hareketlerle yapılmalıdır.

Fincan Alanının Kullanımı

a. Desen, fincanı uygun ve hoş gözüken bir şekilde doldurmalıdır.

b. Hazırlanan desen, fincanı ne boş bırakmalı, ne de çok kalabalık

gözükmesine sebep olmalıdır.

c. Desenin boyu ile fincan alanı uyum içerisinde olmalı, fincanın ağzı ve

desen arasında ne çok, ne az boşluk kalmalıdır.

Genel İzlenim

a. Genel estetik albeni yüksek olmalıdır.

b. Fincanda herhangi bir dökülme izi olmamalı ve fincan uygun bir şekilde

içecek ile dolu olmalıdır.

c. Sunulan içeceğin yüzeyi parlak olmalı, iyi köpürtülmüş bir sütün
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özelliklerini taşımalıdır. Kuru, dağılmış, baloncuklu olmamalıdır.

6. Diğer Kural ve Koşullar
FoLatte Championship’e katılan tüm yarışmacılar, aşağıdaki kural ve koşulları kabul

etmiş sayılacaktır:

A. Katılımcı, isminin, fotoğrafının ve video kayıtlarının herhangi bir formatta, FoLatte

Championship'in tanıtımı için kullanılmasını kabul eder.

B. Katılımcılar, yarışma sırasında ve sonrasında genel ahlak kurallarına saygılı olmayı

kabul eder.

C. Katılımcılar, yarışma ve canlı yayın sırasında ve sonrasında, tüm ırklara, inançlara,

cinsel yönelimlere ve kişisel görüşlere saygı duymayı kabul eder.

D. Katılımcılar, iyi niyet ve güven içerisinde, yarışma organizatörüne ve diğer

yarışmacılara saygılı olmayı kabul eder.

E. Bu kural ve koşullara uymadığı belirlenen katılımcılar, yarışmadan diskalifiye edilebilir,

ve geriye dönük olarak ünvanları/ödülleri geri alınabilir.

F. Yarışma ile ilgili tüm sorular hello@scaturkey.com adresine iletilmedir.

G. Yarışma organizatörleri, kuralları yarışma başlangıcına kadar değiştirebilir. Yarışma

başlamadan hemen önce açıklanan kurallar yarışma süresince geçerli olacaktır.
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