
THE FIRST HUNGARIAN 
COMANDANTE CHAMPIONSHIP 
SZABÁLYZAT ÉS ELŐÍRÁSOK 

Jogok 

Minden szellemi tulajdon, ami a Comandante Championship rendezvényt érinti, 
beleértve a szabályzatot és a verseny formátumát a Comandante Grinder és Krzysztof 
Barabosz tulajdonát képezi. 

Ezen dokumentumot nem szabad sem felhasználni sem másolni a Comandante 
Grinder és Krzysztof Barabosz engedélye nélkül.  

1. Jelentkezés 

a. Minden érdeklődő kizárólag a Hygge Budapest webshop felületén 
(https://www.hyggeshop.hu/) keresztül tud jelentkezni a versenyre a 
regisztrációs adatok megadásával és a regisztrációs díj befizetésével. A 
jelentkezés szeptember 6-án 18:00 órától kezdődik, majd az összes 
hely beteltével (27 fő), vagy 2019. szeptember 15-én éjfélkor zárul le. 
A regisztráció díja: 10 000 Ft. 

b. A részvétel akkor biztosított, ha a rendelést a webshopból 
visszaigazolta a rendszergazda egy megerősítő levélben. Majd 
csatolmányban érkezik egy e-számla, ami a nevezés/belépő maga. A 
jelentkező, a vásárlás véglegesítésével elfogadja, hogy a szervezők 
nyilvánosságra hozzák a 27 versenyző nevét. 

Az alábbiakban ismertetjük az első Hungarian Comandante Championship 
formátumát. 

2. Verseny összegzés 

a. A verseny 3 körből áll: első forduló, negyeddöntő és döntő kör.  
b. A versenyzők italait minden körben egy minimum 4 főből álló bírói 

csapat bírálja (3 bíró, 1 főbíró). 
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c. A versenyzők minden körben egy italt készítenek, melynek minimum 
mennyisége 150 ml. Ezt az italt a bíráknak kóstolásra tálalják az erre a 
célra megadott szervírozó eszközben. 

d. Mindegyik körben a versenyzőknek 5 perc áll rendelkezésre az 
felkészüléshez. 

e. A versenyzők csak a kijelölt versenykávét és a szervezők által 
biztosított vizet használhatják. 

f. Az ötperces előkészülési idő alatt nem szabad a versenykávét őrölni és 
a kávét nem érheti víz. 

g. A versenyzők több italt is elkészíthetnek a versenyidő alatt, de csak a 
bírák elé tálalt lesz értékelve.  

h. A versenyzők hármas csoportokban fognak megmérkőzni egymással. 
i. Minden fordulóban a bírák kézzel való rámutatással fogják kiválasztani 

az általuk legjobbnak ítélt italt, melynek a készítője jut tovább a 
következő körbe. 

j. Az első körben a versenyzők egy “pour-over” filterkávé készítő 
eszközzel, Kalita 155-tel fognak dolgozni.  

k. A negyeddöntőben a versenyzők “full-immersion” filterkávé készítő 
eszközt, AeroPress-t kapnak. A bíírák minden körben kiválasztják a 
nyertes italt. Ennek a készítője fog versenyezni az 1., 2., 3. helyért. Az 
asztalon maradt két csészéből ismét kiválasztják a bírák az általuk 
legjobbnak ítélt italt, melynek a készítője jut tovább a 4., 5., 6. helyért 
küzdő versenykörbe. 

l. A döntőben a versenyzőknek Kalita 155 és AeroPress közül, egy 
sorsolással kiválasztott eszközzel kell elkészítsék az italokat.  

m. A döntő körökben a bírák kézzel való rámutatással fogják kiválasztani 
az általuk legjobbnak ítélt italt. 

n. Ideálisan a versenyben 27 versenyző vesz részt, lehetővé téve: 
i. 9 db első kört 3 versenyzővel, 
ii. 3 db negyeddöntőt 3 versenyzővel, 
iii. 2 db döntőt (a 4., 5., 6. és az 1., 2., 3. helyért) 3-3 versenyzővel. 

3. Alapelvek és fogalmak 

a. Szemes kávé 
i. A biztosított versenykávé nem tartalmaz hozzáadott 

adalékanyagot, ízesítést, színezékeket, parfümöt, aroma 
anyagokat, porokat, stb. a kávé kiválasztásától kezdve, a belőlük 
készült ital tálalásig. 
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ii. A kávé világos pörkölésű, specialty minőségű, főbb hiba mentes 
pörköléssel (főbb hiba: a kávé sült vagy égett).  

iii. A kávé egy adagban lesz pörkölve, ebből az egy adagból lesz 
csomagolva és lezárva. A versenykávé a versenyzők számára 
leghamarabb a verseny időpontján kapható meg. A szervezők 
egy csomag (250 g) gyakorló kávét biztosítanak a verseny előtti 
időszakra. 
További gyakorló kávé vásárlására nem lesz lehetőség. 
A szervezőknek biztosítaniuk kell, hogy a kávé információi nem 
kerülnek ki, valamint elég idő jut a versenyzőknek gyakorlásra, 
esetleges kávé postai úton történő kiszállítására is.  

iv. A kávéról az információk kizárólag a verseny után kerülnek 
nyilvánosságra. 

b. Ital 
i. Az italt kötelező a megadott szemes kávéból és a szervezők 

által biztosított vízből készíteni. 
ii. Semmiféle hozzáadott anyag nem megengedett, kivéve a 

kávékészítő eszközöket, kávét, vizet. 
c. Víz 

i. A versenyzőknek kötelező mindegyik körben a szervezők által, 
az egész verseny idejére biztosított vizet használni. 

ii. A verseny idején használható víz publikus, segítve ezzel a 
felkészülést és gyakorlást. 

d.  Őrlő 
i. Comandante és a szervezők, biztosítják a versenyre szánt 

őrlőket: minimum 4 db Comandante MK3 Nitro Blade kézi őrlőt. 
(A versenyzők, ha szeretnék, használhatják a saját Comandante 
C40 őrlőjüket.) 

ii. A verseny helyszínén és a versenyzők verseny ideje alatt nem 
megengedett semmilyen más típusú őrlő használata, kizárólag 
a biztosított szponzorált őrlő.  

e. Filter eszköz 
i. A filter eszköz egy tárgy, amit a versenyző a verseny ideje alatt 

használ az itala elkészítéséhez. 
ii. A verseny különböző szakaszaiban a versenyzőknek különböző 

filter eszközöket és módszert kell használni, beleértve a 
“pour-over” (Kalita 155) és “immersion” (Aeropress) verziókat. 

iii. Az első körben az elkészítés technikája “pour-over”, ehhez 
Kalita 155 lesz biztosítva. Az összes filter eszközt a szervezők 
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biztosítják, amely ugyanaz lesz mindhárom versenyzőnek, 
mindegyik körben.  

iv. A negyeddöntőben “immersion” eszköz áll majd a 
rendelkezésre ami AeroPress lesz.  

v. A filter eszközök semmilyen formában nem adhatnak a végső 
italhoz extra anyagot, tartalmat. 

f. Szervírozó eszköz 
i. A szervírozó eszköz egy csésze, kiöntő vagy egyéb más eszköz 

amiben a versenyző az italát felszolgálja a bíráknak. 
ii. Az italt egy mennyiségben, és minimum 150 ml űrmértékben 

kell felszolgálni a bíráknak.  
iii. A szervezők biztosítanak szervírozó eszközt ehhez, amely 150 

ml és 220 ml űrmérték között lesz. 

4. Eredmények 

a. Kieséses körök 
i. A verseny előtt a bírák legalább egy italt készítenek a biztosított 

kávéból kalibrációs jelleggel. 
ii. Minden kör után a bírák megkóstolják az elkészített italokat. 

Javasolt, hogy a bírák nem beszélik meg az elkészített italról 
kialakult véleményüket/álláspontjukat, kizárólag ha a döntés 
megszületett.  

iii. Amikor a bírák meghozták a döntést azt jelzik az MC-nek, majd 
az MC visszaszámolása (3-2-1) után rámutatnak az általuk 
legjobbnak vélt kávéra.  

iv. Az az ital jut tovább, amelyik a legtöbb szavazatot kapja, majd a 
csésze felemelésével fény derül a kör nyertes személyére. 
(Matricákkal vagy számokkal ellátva.) 

v. Ha döntetlen, megosztó döntés születik, a kiválasztott főbíró 
dönti el melyik ital - nyertes jut tovább.  

b. Negyeddöntő 
i. A negyeddöntőbe 9 versenyző méri össze tudását. 

A 9 versenyző, 3 darab 3 főből álló csoportban versenyez 
tovább a kieséses körök eredményeinek sorrendjében. 
Az egyes 3 főből álló csoportokban a következő módon jelölik 
meg a bírók a helyezési sorrendet: a 3 ital közül kiválasztják a 
legjobbat. Ennek az italnak a készítője lesz a döntő egyik 
résztvevője. 
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A maradék 2 csészéből a bírók szintén kiválasztják a jobb italt. 
Ennek az italnak a készítője a 4-5-6 helyért zajló kis döntőbe 
fog bekerülni. 
A továbbjutó versenyzők neveit az utolsó hármas kör után, 
egyszerre hirdeti ki az MC. 

ii. A fenti módszerrel kiderül a kis döntő, azaz a 4., 5., 6. 
helyezésért versenyzők neve, valamint a döntő résztvevői is. 

c. Kis döntő (a 4., 5., 6. helyekért) 
i. A bírák kóstolás alapján kiválasztják a negyedik helyezettet, 

majd ezt a csészét félre rakják, az italt készítő személye nem 
kerül nyilvánosságra még. 

ii. Majd a bírák a fennmaradó két csésze ital közül választanak 
ötödik helyezettet, mellyel eldől a hatodik hely is. 

iii. A helyezettek személye a nyereményátadáson kerül 
nyilvánosságra, a döntő lezajlása után. 

d. Döntő (az 1., 2., 3. helyekért) 
i. A bírák kóstolás alapján kiválasztják a nyertest, majd ezt a 

csészét félrerakják, a nyertes személye még nem kerül 
nyilvánosságra. 

ii. Majd a bírák a fennmaradó két csésze ital közül választanak 
második helyezettet, mellyel eldől a harmadik hely is. 

iii. A nyertesek személye a nyereményátadáson kerül 
nyilvánosságra, egyből a bírák döntése után: 

1. A hatodik helyezett csészéje felemelésével fény derül 
készítőjének személyére. 

2. A ötödik helyezett csészéje felemelésével fény derül 
készítőjének személyére. 

3. A negyedik helyezett személye így egyértelműen az, aki 
marad. 

4. A harmadik helyezett csészéje felemelésével fény derül 
készítőjének személyére. 

5. A második helyezett csészéje felemelésével fény derül 
készítőjének személyére. 

6. A nyertes személye így egyértelműen az, aki marad. 
iv. Az első hat helyezettnek átadásra kerülnek a nyereményeik, 

majd közös fotózás a szervezőkkel és bírákkal.  

 

Budapest, 2019. 08. 30. 
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