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PCA (Professional Coffee Athletics –Vận động viên cà phê chuyên
nghiệp)

Nâng cao ý thức về công bằng và khách quan. Tạo ra sân chơi cạnh tranh công bằng và
lành mạnh cho những người tham gia.

1.0

Các quy tắc và quy định

1.0.1 Thí sinh được yêu cầu sử dụng tách do PCA chỉ định và phải sử dụng kiểu
"Free Pour" trong suốt cuộc thi.
1.0.2 Trình tự thi của mỗi thí sinh sẽ được công bố trước cuộc thi, và thí sinh được
yêu cầu di chuyển vào khu vực thi theo quy định. Sau đó, các thí sinh sẽ phải vẽ rất nhiều
để quyết định vị trí đứng đầu nhóm (trái hoặc phải). Nếu hai máy pha cà phê espresso được
cung cấp, thí sinh sẽ cần phải vẽ rất nhiều để xác định sử dụng chiếc máy nào.
1.0.3 Trong cuộc thi, thí sinh có thể phải vẽ hình Latte Art cụ thể bằng cách sử
dụng dụng cụ được chỉ định theo yêu cầu của người tổ chức.
1.0.4 Tất cả các thí sinh phải có mặt trước khi khai mạc cuộc thi 30 phút. Ban tổ
chức sẽ tóm tắt về các quy tắc và quy định cũng như kịch bản chương trình trong thời gian
đó.
1.0.5 Thí sinh bị cấm sử dụng hạt cà phê và sữa của sự kiện để sử dụng cho mục
đích cá nhân. Tuy nhiên, việc mua hạt cà phê rang và sữa sẽ được cho phép sau khi danh
sách thí sinh được tiết lộ.
1.0.6 Khi bước vào khu vực thi, thí sinh không được phép chuẩn bị trước như pha
cà phê, sục sữa,… cho đến khi có thông báo mới. Tuy nhiên, thí sinh được phép kiểm tra áp
suất hơi và các nút chức năng của máy pha cà phê espresso.
1.0.7 Thí sinh được yêu cầu hoàn thành và nộp tác phẩm Latte Art của họ trong
vòng 3 phút. Thí sinh được phép làm nhiều hơn một cốc nhưng sẽ chỉ chọn một cốc để
đánh giá và chấm điểm. Khi đồng hồ đếm ngược về 0, thí sinh phải dừng tất cả các hành
động và quy trình đánh giá sẽ bắt đầu.
1.0.8 Việc đếm ngược sẽ dừng lại nếu có bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào nảy sinh.
Người nhắc thời gian sẽ thông báo 1 phút còn lại, 30 giây, 10 giây và hết giờ.
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1.1

Phương phức chấm điểm

1.1.1 Ban giám khảo: 1 trưởng giám khảo, 2 giám khảo kỹ thuật. Tổng cộng là 3
giám khảo sẽ đảm nhiệm việc chấm điểm
1.1.2

Năm tiêu chí chấm điểm chính:
a. Hình ảnh
b. Độ tương phản
c. Vị trí
d. Sự sáng tạo và sự phức tạp
e. Nếu kết quả giống nhau, thì giám khảo sẽ lựa chọn người chiến thắng
dựa vào thời gian hoàn thành.

1.1.3

Đổ
a.
b.
c.

hình tự do – Những hình Latte Art đổ tự do (chỉ để tham khảo):
Trái tim
Tulip
Rosetta

1.1.4 Điểm số cao sẽ được chấm với sự sáng tạo cao và phức tạp với độ tương
phản tốt. Thí sinh phải quyết định lựa chọn espresso hay Ristretto, vì điều này cũng sẽ ảnh
hưởng đến điểm số.
1.1.5 Các yếu tố về quản lý khu vực làm việc như biết cách sử dụng đúng giẻ lau,
dọn dẹp và sắp xếp thiết bị, sự sạch sẽ, số lượng cà phê và sữa cũng sẽ ảnh hưởng đến tiêu
chí chấm điểm.
1.1.6 Tất cả các thí sinh phải hoàn thành ít nhất một cốc Free Pour trong vòng 3
phút. Nếu không, thí sinh đó sẽ bị loại.

1.2

Thông tin đăng ký

1.2.1 PCA yêu cầu tối thiểu 32 người và tối đa 64 người tham gia. Tuy nhiên, nếu số lượng
người đăng ký cuộc thi này ít hơn 55 người, trong trường hợp đó, cuộc thi sẽ chỉ tiến hành
với 32 người tham gia. Người tham gia #33 - #54 lệ phí đăng ký sẽ được hoàn trả. Trình tự
đăng ký được thiết lập dựa trên trình tự thanh toán phí.
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