
Cup of Poland 

Regulamin i warunki uczestnictwa w Mistrzostwach Cup of Poland 2023

Założenia ogólne:
Cup of Poland (CoP) to Mistrzostwa skupiające profesjonalistów i wielbicieli kawy.
Ich punktem kulminacyjnym, są zawody w których zarówno konsumenci jak i profesjonaliści 
wybierają swoją ulubioną kawę. Wybór ten dzięki swoim regułom jest całkowicie niezależny i 
zapewnia 100% bezstronności sędziów.
Cup of Poland (CoP) to Mistrzostwa, których głównym bohaterem jest … kawa.
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W Mistrzostwach CoP uczestniczyć może każda palarnia kawy działająca, czyli paląca kawę w 
Polsce od co najmniej 12 miesięcy, a prezentowana mieszanka musi być obecna na rynku od co 
najmniej 6 miesięcy przed zaprezentowaniem jej podczas CoP.
Parzeniem kawy danej palarni zajmuje się reprezentujący ją barista. 
Organizator może zapewnić zastępstwo dla baristy z palarni o ile dana palarnia zwróci się do 
niego z taką prośbą na min. 72 godziny przed rozpoczęciem zawodów. Minimalny wiek baristy w 
dniu zawodów to 18 lat. 
Zgłoszenie do Mistrzostw CoP odbywa się do dnia 28 lutego b.r. w formie pisemnej, na 
specjalnym formularzu przygotowanym przez organizatorów.
Formularz dostępny będzie na stronie internetowej www.cupofpoland.pl oraz www.smakki.pl 
Opłata za uczestnictwo w Mistrzostwach CoP wynosi 1 490,00 PLN netto 
Każda palarnia posiadająca swoje stoisko na targach SMAKKI Gastrotargi otrzyma prawo 
bezpłatnego udziału w Mistrzostwach CoP (Cup of Poland).

1. Warunki uczestnictwa

http://www.cupofpoland.pl/
http://www.smakki.pl/
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Rodzajem kawy przygotowywanym i testowanym podczas 1 edycji Cup of Poland będzie kawa 
ziarnista podawana pod postacią espresso. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru innych 
metod parzenia podczas kolejnych edycji Mistrzostw.
Każda palarnia uczestnicząca w CoP zobowiązana jest dostarczyć sędziom na adres: GOODO Sp. z 
o.o., ul. Błędna 14 C, 05-500 Zamienie, najpóźniej do dnia 20 marca 2023 r., próbki kawy, która 
zostanie zaprezentowana podczas Mistrzostw. 
Próbki kawy zawierać powinny: kawa wypalona (w oryginalnych opakowaniach) 2 x 250g oraz kawa 
zielona 1 x 350g. 
Próbki te służyć będą do ewentualnej kontroli jakości kawy, która zdobędzie tytuł Cup of Poland 
2023 w jednej z dwóch kategorii (Customer Choice/ Professional Choice). 
W celach reklamowych palarnie zobowiązane są dostarczyć organizatorom swoje logo najpóźniej 3 
dni po oficjalnym zgłoszeniu do Mistrzostw. Logo należy wysłać na adres: j.wisniewska@smakki.pl
Palarnia wygrywająca w Mistrzostwach CoP zobowiązana jest zapewnić identyczny smak 
zwycięskiej kawy przez kolejne 12 miesięcy. 

2. Kawa 
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Mieszanka użyta podczas konkursu nie może zawierać żadnych innych dodatków jak tylko ziarna 
kawy.

Kawa konkursowa przygotowywana będzie przez baristów reprezentujących daną palarnię w taki 
sposób, aby sędziowie nie widzieli procesu parzenia, ale jednocześnie tak aby mogli oni 
rozpocząć testowanie w max. 60 sekund od momentu zaparzenia danej kawy.
Kawą konkursową będzie kawa espresso. 
Konkurujący ze sobą bariści parzyć będą kawę na tej samej maszynie mając do dyspozycji po 
jednej z grup.
Przed rozpoczęciem zawodów każdy z baristów będzie miał min. 15 minut testowych/ 
treningowych na przygotowanie maszyny i młynka do parzenia swojej kawy.
Każdy z baristów ma prawo do używania własnego młynka. Organizator zapewni młynek 
zastępczy o ile konieczność taka zostanie mu zgłoszona przez baristę przed rozpoczęciem 
treningu.
Bariści mają obowiązek rozpocząć proces parzenia kawy natychmiast po otrzymaniu sygnału od 
opiekuna stanowiska. 

3. Zasady Mistrzostw
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W przypadku kiedy dany barista nie zaparzy kawy konkursowej w max. 80 sek. jego kawa 
zostanie zdyskwalifikowana i nie zostanie podana do oceny.
Kawa do degustacji będzie dostarczana sędziom w max. 60 sekund od momentu jej zaparzenie. 
Każdy sędzia otrzyma do testowania jednocześnie dwa espresso pochodzące z dwóch różnych 
palarni, zaparzone przez dwóch różnych baristów, na tym samym ekspresie. Po degustacji, 
sędzia odkłada przed siebie filiżankę w której kawa smakuje mu lepiej. Sprawdzeniem 
zwycięskiej kawy zajmie się opiekun danej grupy sędziowskiej. 
Sędziowie w kategorii Customer Choice otrzymają krótką instrukcję dotyczącą sposobu 
przeprowadzenia degustacji a ich wybór podyktowany będzie przede wszystkim ich 
preferencjami smakowymi.
Sędziowie w kategorii Professional Choice otrzymają specjalne druki do oceny, które to druki 
pozwolą na wybranie najlepszych ich zdaniem kaw. 
W przypadku kategorii Professional Choice o wejściu do finału decydować będzie przede 
wszystkim ilość punktów, jakie dana kawa zdobędzie u wszystkich sędziów.
Druki sędziowskie dostępne będą na stronie internetowej www.cupofpoland.pl oraz 
www.smakki.pl .

http://www.cupofpoland.pl/
http://www.smakki.pl/
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Mistrzostwa podzielone zostaną na fazę eliminacji i fazę finałową. 
W finałach występować będzie max. 6 palarni.
Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości co do właściwego wyboru zwycięzcy, kawy finałowe będą 
ze sobą rywalizowały wg. zasady każdy z każdym.
W przypadku kiedy w obydwu kategoriach (Customer Choice/ Proffesional Choice) wygra ta sama 
kawa, to automatycznie, prawo do używania tytułu Customer Choice otrzyma kawa nr 2 w kategorii 
Proffesional Choice.

Spotkanie organizacyjne z uczestnikami na temat zasad i regulaminu Mistrzostw odbędzie się w 
formie online w dniu 03.03.2023 r o godz. 10.00 
Zaproszenia do udziału w tym spotkaniu zostaną rozesłane uczestników najpóźniej do dnia 1
marca 2023r. na maile podane w formularzu zgłoszeniowym.
Dodatkowo wszyscy bariści zostaną poinformowani o dokładnej godzinie startu w dniu imprezy tj. 
24 marca o godz. 8.30 podczas oficjalnej odprawy, podczas której odbędzie się losowanie godzin 
startowych.

4. Urządzenia/ Bariści 
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Urządzenia na których będzie parzona kawa konkursowa posiadać będą możliwość ustawienia 
dowolnej temperatury na każdej z grup. Marka i model urządzenia zostanie przekazana 
uczestnikom najpóźniej do dnia 28 lutego 2023 r.
Temperatura na danej grupie ustalona będzie przez dedykowany personel, zgodnie z sugestiami 
baristy
Do dyspozycji baristów będą 3 stanowiska startowe, każde z jednym ekspresem 2 – grupowym. 
W celu zapewnienia absolutnej niezależności i bezstronności sędziowania numer stanowiska dla 
danego baristy będzie ustalany w procesie losowania tuż przed rozpoczęciem fazy testowej/ 
treningowej.
Od momentu wejścia do strefy dla zawodników bariści będą mieli zakaz kontaktowania się w 
jakikolwiek sposób z osobami spoza strefy. Złamanie tego zakazu grozić będzie dyskwalifikacją. 
Za ewentualny kontakt baristy z innymi osobami spoza strefy odpowiedzialny będzie 
dedykowany personel.
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Mistrzostwa CoP odbywa się w dwóch kategoriach, Customer Choice i Professional Choice.
W kategorii Customer Choice sędzią może być każdy, niemniej jednak preferowane będą osoby, 
które na co dzień piją kawę espresso. O sposobie wyłonienia sędziów do tej kategorii 
Organizatorzy poinformują na stronie www.cupofpoland.pl , www.smakki.pl , oraz mediach 
społecznościowych (FB/ Instagram/ Linkedin).
W kategorii Professional Choice sędzią może być tylko osoba, która wcześniej min. 1 raz 
sędziowała na Mistrzostwach Polski/świata Baristów i/lub osoba, która posiada certyfikat Q- 
grader. Sędziowie tej kategorii zostaną ogłoszeni przed rozpoczęciem zawodów na stronie 
www.cupofpoland.pl, www.smakki.pl oraz w mediach społecznościowych (FB/ Instagram) 
Wszyscy sędziowie, bez względu na kategorię otrzymają precyzyjną instrukcję na temat zasad 
obowiązujących przy stole degustacyjnym oraz sposobie degustacji. 
Instrukcja ta zostanie rozesłana do sędziów najpóźniej do dnia 28 lutego 2023 r.

5. Sędziowie 

http://www.cupofpoland.pl/
http://www.smakki.pl/
http://www.cupofpoland.pl/
http://www.smakki.pl/
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Zwycięskie palarnie, które zdobędą tytuł Cup of Poland 2023, będą mogły używać tego tytułu 
wraz z logo imprezy przez kolejne 12 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia wyników Mistrzostw.
Każdy z baristów, którzy reprezentować będą zwycięskie palarnie w kategorii Customer Choice i 
Prefessional Choice otrzyma w prezencie od firmy GOODO Sp. z o.o. ekspres do kawy Rancilio 
Silvia.
Zwycięskie palarnie oprócz w/w nagród otrzymają również prezent w postaci bezpłatnego 
stoiska wraz z zabudową o łącznej wartości 13 300,00 PLN netto podczas kolejnej edycji imprezy 
SMAKKI Gastrotargi. 
W przypadku rażących różnic jakościowych pomiędzy kawą prezentowaną przez zwycięską 
palarnię podczas CoP, a kawą produkowaną po zakończeniu Mistrzostw, organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo do cofnięcia zgody na używanie logo i tytułu CoP przez daną palarnię.

6. Podsumowanie/ Nagrody 

7. Organizacja
 Organizacją Mistrzostw Cup of Poland zajmuje się firma Space4Trade Sp. z o.o. wraz z firmą GOODO 
Sp. z o.o., przy udziale sponsorów imprezy. 


