
 

 

 

 که باشد این باید کننده شرکت هدف است متفاوت کاپ یک و هم به شبیه کاپ دو که است تایی سه تست حساب بر مسابقات

 توانایی از کنندگان شرکت که باشید داشته نظر در. کنند پیدا را متفاوت کاپ( چشایی و بویایی) سنسوری های تکنیک با

 . برتر کاپ نه کنند استفاده متفاوت کاپ کردن پیدا برای باید خود

  شد خواهد چیده کننده شرکت هر مقابل در  متفاوت تایی سه ست هشت مسابقه حین در

 صورت در میشه انتخاب برتر عنوان به بزنند انتخاب درست را ست هشت بین متفاوت کاپ بیشترین که کنندگانی شرکت

 انخاب برنده عنوان به برساند اتمام به را خود های کاپ تر کوتاه زمانی در که ای کننده شرکت ها انتخاب بودن مساوی

 .  شد خواهد

 

 نکات-

 .میشه رست مسابقه قبل روز ۱۴ الی روز۷ ها قهوه تمامی -۱

 .  است ۷۰ تا ۵۵ بین رست درجه-۲

 .  میشه برو فیلتر دریپ صورت به ها قهوه تمامی-۳

 .میباشد درجه ۹۶ الی ۹۲ بین ها قهوه تمام آوری دم دمای-۴

 . است درجه ۸۵ الی ۸۰ آوری دم پایانی دمای-۵

 .  است قهوه گرم ۶۰ به آب لیتر ۱ آوری دم در آب به قهوه نسبت-۶

 .میشود استفاده شیرین آب از آوری دم برای-۷

 . است میل ۲۵۰-۱۲۵ بین مسابقه های کاپ ظرفیت-۸

 .  است میل ۱۵۰ الی ۷۵ بین لیوان هر در قهوه حجم-۹

 .بود خواهد متفاوت کننده شرکت هر برای ست هر چیدمان ترتیب و شد خواهد چیده کننده شرکت هر جلو ست هشت-۱۰

 .کرد خواهند شروع زمان هم ها کننده شرکت تمامی و دارد عهده بر را مسابقه شروع اعالم دار زمان-۱۱

 . میکنند اعالم را خود کار پایان و ورداشته عقب به قدم یک خود کار اتمام از بعد کنندگان شرکت-۱۲

 .باشد می دقیقه ۸ مسابقه از دور هر مهلت-۱۳

 حذف مسابقه دور از مشاهده صورت در و نداشته را ها کاپ از گونه هر به زدن دست حق دقیقه هشت از پس-۱۴

 .میشوند

 . باشند داشته فاصله میز از باید مسابقه شروه از قبل شرکنندگان تمامی-۱۵

 . کنند مزه را کاپ دو  حداقل باید ست هر در نظر مورد کاپ انتخاب برای کنندگان شرکت-۱۶

 صورت در و ندارد را استیج بک و سازی آماده بخش به ورود حق کنندگان شرکت از هیچکدام زمانی هیچ در-۱۷

 . شد خواهد حذف کل طور به مشاهده

 .کنند استفاده خود کاپینگ قاشق از باید کنندگان شرکت-۱۸



 

 

 .بیاورند همراه به خود برای( لیتر ۱ حالت بیشترین در) را خود نظر مورد آب تا دارند اجازه کنندگان شرکت-۱۹

 .است آب ظرف دارند را میز روی گذاشتن حق کنندگان شرکت که ای وسیله تنها-۲۰

 .بگیرند خود دست در باید میکنند استفاده خود دهان بزاق ریختن دور برای که را لیوانی کنندکان شرکت-۲۱

 

 "مسابقه پروسه"

 کرد خواهند شرکت نفر ۴ الی ۲ دور هر در-۱ 

 . داشت خواهد کننده شرکت ۴ نهایی مرحله در و. است فینال و نهایی نیمه- مقدماتی بخش سه شامل مسابقه-۲

 . کند برگزار روز یک در را مرحله۲ تا دارد حق کننده برگزار جهانی قوانین طبق-۳

 . شد خواهد صفر دوره هر پایان از بعد کنندگان شرکت امتیاز -۴

 .باشد می دقیقه ۸ تنها کنندگان شرکت برای دور هر زمان-۵

 و دهد عبور کامل طور به میز روی خط از را خود کاپ تا است موظف کننده شرکت نظر مورد کاپ انتخاب هنگام-۶

 .ندارد وجه هیچ به را آن جایگزینی و کاپ به زدن دست حق کننده شرکت خط از عبور از پس


