مسابقه جایزه بزرگ قهوه دمی مشهد
روز برگزاری  9مهر ما  98مصادف با روز جهانی قهوه

قالب
 – 1این مسابقه یک رقابت چندمرحلهایست و بهصورت حذفی برگزار میشود.
 – ۲در هر دور رقابت ۳ ،شرکتکننده بدون نیاز به صحبت کردن (صامت) بهصورت همزمان قهوه دم میکنند.
 – ۳شرکتکنندگان برای آمادهسازی ،دمآوری و ارائهی قهوههایشان  ۸دقیقه فرصت دارند.
 – ۴با پایان یافتن زمان ،قهوهها در فنجانهایی مشابه به پنلی متشکل از سه داور ارائه میشود.
 – ۵داوران بهصورت نادید هر سه قهوه را ارزیابی کرده و قهوهای را که به نظرشان از همه بهتر است نزد خود انتخاب میکنند.
 – ۶هر سه داور با شمارهی  ۳به قهوهای که انتخاب کردهاند ،اشاره میکنند.
 – ۷برنده به مرحلهی بعد راه پیدا میکند .بازندهها از دور مسابقه حذف میشوند.

قوانین
 – ۱دم افزار مورداستفاده حتما باید » «V60باشد .در آمادهسازی نوشیدنی از هیچ دم افزار دیگری نباید استفاده شود.
 – ۲قهوه آسیاب شده و آب تنها مواد اولیهی مجاز هستند.
 – ۳استفاده از هر نوع فیلتر مجاز است ،جنس فیلتر میتواند از کاغذ ،فلز ،پارچه یا هر مادهی دیگری باشد.
 – ۴شرکت کنندگان تنها مجاز به استفاده از آبی (زالل و شفاف) هستند که هیچگونه افزودنی عطری و طعمی نداشته باشد.
 – ۵شرکتکنندگان می بایست آسیاب ،کتری ،ترازو ،آب و دیگر تجهیزات شخصی و مورد نیاز جهت دم آوری قهوه به روش  V60را به
همراه خود بیاورند.
 – ۶برگزارکنندهی مسابقات ،قهوهی مسابقه را انتخاب می کند و همهی شرکتکنندگان ملزم به استفاده از این قهوه هستند.
 _ ۷قهوه روز مسابقه توسط برگزار کننده تهیه می شود و شرکت کنندگان نیاز به تهیه قهوه در روز مسابقه نیستند.
 – ۸شرکتکنندگان میبایست حداقل  ۲۰۰میلیلیتر قهوهی دمی در ظرفی که در اختیارشان قرار گرفته سرو کنند.
 – ۹اگر قهوهای ظرف مدت  ۸دقیقه ارائه نشود ،ارزیابی نخواهد شد.
 – ۱۰تخطی از هرکدام از بندهای باال ،به حذف شرکتکننده از مسابقه منجر میشود.
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داوری
 – ۱هر دور از مسابقه با بهرهگیری از تکنیکهای قهوهآزمایی – با قاشق هورتکشیدن – داوری میشود.
 – ۲در هر پارت از مسابقه اسم هر شرکتکننده با حروف  B ،Aو  Cزیر فنجانش نوشته میشود بهطوریکه کامال پنهان باشد.
 – ۳در این مسابقه خبری از برگهی امتیازدهی یا ضوابط رسمی داوری در کار نیست .داوران بهسادگی باید به این پرسش پاسخ دهند که:
"دوست دارم کدام فنجان را تا انتها بنوشم؟"
 – ۴هر داور میبایست بهتنهایی به جمعبندی برسد ،بدون آنکه با دیگر داوران درباره نمونههای قهوه وارد بحث شود.
 – ۵همهی داوران با شمارهی  ۳بهطور همزمان و با اطمینان و بهطور مشخص به فنجانی که انتخاب کردهاند اشاره میکنند.
 – ۶بعد از داوری ،مجری برنامه فنجان برنده را بلند کرده و نام برندهی خوشبخت آن دور را اعالم میکند؛
 – ۷اگر هر سه داور به فنجانهای متفاوتی اشاره کنند ،مجری برنامه و یا سرداوری که از پیش تعیین شده قهوهها را امتحان کرده و برنده
را انتخاب میکند .این تصمیم بهعنوان رای نهایی بهحساب میآید.

سواالت متداول
سوال :آیا استفاده از گجت ها و دم افزار های جانبی دیگری در طول برگزاری مسابقه مجاز است؟
جواب :تنها استفاده از قاشق جهت هم زدن ،گجت لی لی دریپ و گجت ملو دریپ و الک در طی فرآیند مسابقه مجاز می باشد
سوال :اگر در طی مسابقه برق برود ،چه اتفاقی میافتد؟
جواب :مجددا مسابقه برای آن سه نفر تکرار می شود.
سوال :آیا می توان از آب موج سوم برای مسابقه استفاده کرد؟
جواب :بله استفاده از هر آبی که عطر و طعم نداشته باشد ،بالمانع است.
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