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ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

1. Може да се използва само и единствено оригинална Аеропреса. Не може да се използва друг 
метод за филтрация. / The brewer used must be a genuine AeroPress. No other brewer may be used 
in the drink preparation.  

2. Трябва да се използват всички три части от оригиналната Аеропреса – цилиндъра, буталото и 
капачката за филтър. Забранени са неоригинални части. / All three parts of a genuine AeroPress 
brewer must be used; the chamber, the plunger, and the filter cap. Aftermarket or non-genuine parts 
are not allowed.  

3. Разрешен е всякакъв вид филтър, стига да не замества самата капачка за филтър (виж правило 
#2). Филтърът може да бъде произведен от хартия, метал, плат или всякакъв друг материал. / 
Any type of filter is allowed, so long as it does not replace the filter cap itself (see rule #2). The filter 
can be made out of paper, metal, cloth, or any other material.  

4. Смляно кафе и вода са единствените позволени съставки. / Ground coffee and water are the only 
ingredients allowed.  

5. Ако Домакините са определели състезателно кафе, то това е единственото кафе, което може да 
се използва. / If the Hosts have specified a competition coffee, this is the only coffee that may be 
used.  

6. Състезателите могат да използват максимум 18 г изпечено кафе за рецептата си. / Competitors 
may use a maximum of 18g of roasted coffee in their recipe.  

7. Състезателите трябва да приготвят минимум 150 мл готово кафе. / Competitors must prepare a 
minimum of 150ml of brewed coffee.  

8. Кафета, които не са готови в рамките на времевия лимит от 5 минути няма да бъдат оценявани. 
/ Coffees not presented within the time limit of 5 minutes will not be evaluated.  

9. В случай, че някое от по-горните правила не бъда спазено, може да последва дисквалификация. 
/ Failure to comply with any of the above may result in disqualification.  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ 

• Правило #7 : Може ли да използвам по-малко вода и да „разтворя“ (dilute) полученото кафе 
след това? Да! Стига да имате 150 мл финална напитка.  

• Правило #8 : Може ли да затопля предварително водата и да смеля кафето?  Да! 
Предварително затопляне на водата и смилане на кафето може да бъде направено през 
„Времето за подготовка“. То е извън състезателните 5 минути. 

ВОДА И ОБОРУДВАНЕ 

ВОДА 

Водата е важна част от вашата рецепта. Можете да донесете вода или да използвате тази, предоставена 
от Домакините.  

ОБОРУДВАНЕ 



ОРГАНИЗАТОР ПАРТНЬОРИ 
  

Домакините ще предоставят следното стандартно оборудване за състезанието. Можете, разбира се, да 
донесете и вашите ръчна кафемелачка, чайник, кана, везна и т.н. 

• Кафемелачка : Mahlkonig EK43 със стандартни ножове  
• Везна 
• Чайник: Fellow Stagg EKG  
• Кана за сервиране 

ГРАФИК   

Състезателната част ще стартира в 16:00  часа. Всички участници трябва да са на място поне 1 час преди 
началото на състезанието. Всички състезатели ще бъде заснет с камера за инстантни снимки и ще бъдат 
разпределени на случаен принцип в 7 рунда. Снимката им ще бъде добавена на дъската за резултати. 

Всички участници могат да получат своята goodie bag преди началото на състезанието. 

15 минути преди началото на състезанието, домакинът ще преговори правилата с участниците. 

Всеки участник ще получи точно 75 г кафе и е задължен да използва само и единствено това кафе. 

Не е позволена помощ по време на състезанието. Състезателите трябва да преминат през всички стъпки 
сами без помощ от приятели. 

Всеки рунд отнема по 15 минути: 

• Начало (2 минути): Извикват се участниците, вземат оборудването си и отиват на сцената. 
• Време за подготовка (3 минути): Участниците се представят на публиката. Междувременно, 

могат да подготвят мястото си, смелят кафе и затоплят водата. 
• Състезателно време (5 минути): Таймерът стартира и участниците започват да приготвят кафето. 

Преди да спре таймера, трябва да са отмерили 150 г от приготвеното кафе на везната до тях в 
предварително предоставен, маркиран съд. 

• Жури (3 минути): купите се слагат на поднос, миксират се и се носят на журито. Журито има 2 
минути да вземе решение. 

• Почистване: Междувременно, станциите се почистват и участниците събират и прибират 
оборудването си.  


