URADNI PRAVILNIK TEKMOVANJA
2. DRŽAVNO PRVENSTVO TOPESPRESSO LATTE
ART GRADING SYSTEM SLOVENIJA

KDO SE LAHKO PRIJAVI NA TEKMOVANJE?
Tekmovanje je strogo rezervirano samo za slovenske kvalificirane bariste Latte Art-a,
ki imajo zeleni, rdeči ali črni lonček Latte Art Grading System Slovenija.

PRAVILA IGRE
Tekmovanje je organizirano v skladu s certifikatom, ki ga ima vsak udeleženec; to
pomeni, da bodo udeleženci z zelenim certifikatom tekmovali s tistimi, ki imajo
zeleni certifikat; enako velja za udeležence, ki imajo rdeči in črni certifikat.

Tekmovalci bodo izbrani na podlagi prijav, nakar se bodo posamezno pomerili drug
proti drugemu.
Ko se določijo pari, bodo ti izmenično oz. naključno izbrani, da se določi vrstni red
izziva. Prvi par odide na določen prostor, kjer sta nasproti drug drugemu, vsak za
svojim espresso aparatom in mlinčkom. Vsak tekmovalec mora imeti svoje lončke za
penjenje mleka; nobena vrsta gravure ni dovoljena, poleg tega bodo morali
udeleženci uporabljati tri različne vrste skodelic: male - espresso, srednje cappuccino in velike -bela kava skodelice . Organizator bo tekmovalcem zagotovil
skodelice, kavo, mleko, espresso aparat na dve dvojni ročki in mlinček za mletje kave

BARISTI LATTE ART-a ZELENI LONČEK
bodo risali v male, srednje in velike skodelice vzorce iz zelenega certifikata (glej
www.latteartgrading.com).
BARISTI LATTE ART-a RDEČI LONČEK
bodo risali v male, srednje in velike skodelice vzorce iz rdečega certifikata (glej
www.latteartgrading.com).
BARISTI LATTE ART-a ČRNI LONČEK
bodo risali v male, srednje in velike skodelice vzorce iz črnega certifikata (glej
www.latteartgrading.com).

POTEK IN TRAJANJE IZZIVA
Vsak izziv traja 10 minut in vključuje dva izzivalca hkrati. Udeleženca mečeta kocko
ter največja izžrebana številka ima pravico do izbire vzorca in skodelice, v katero
bosta risala vzorec. V espresso skodelico lahko rišeta samo vzorce za espresso
skodelice, vzorec za velike skodelice pa je dovoljeno risati v srednjo ali veliko
skodelico. Izziv se začne, ko bo sodnik glasno izjavil: “IZZIV!” Ko tekmovalca
vržeta kocko, imata na voljo izdelati samo dve skodelici Latte Art-a. Ko sta napitka
pripravljena (po določenem vzorcu), tekmovalec izbere lepši vzorec in ga postavi na
delovno mizo pred sodnika, ki bo določil zmago za najboljšo izvedbo.
Ko sotekmovalec konča svoj napitek, ga mora odložiti, in z izbiro novega vzorca
izzvati svojega nasprotnika z novo nalogo, ki jo morata izvesti oba hkrati. Nakar
zopet postavita skodelici pred sodnika.
Po desetih minutah bosta morala tekmovalca dvigniti roke in zapustiti opremo. Vsak
par se lahko med seboj pomeri največ trikrat v enem izzivu. Zmaga tisti, ki prej
doseže dve zmagi. Na koncu tekmovanja ima sodnik minuto za zaključek
ocenjevanja in nato takoj razglasi zmagovalca izziva. Potem se zmagovalcu določi
nov sotekmovalec, nov izziv svoje kategorije in tako se nadaljuje do konca, ko
naznanijo zmagovalce glede na različne kategorije (zelena, rdeča, črna). Če je rezultat
neodločen, sodnik določi playoff. Če je končni rezultat tekmovalnih vzorcev enak, bo
hitrost izvedbe odločala o zmagovalcu; najhitrejši zmaga.

UREDITEV PROSTORA
Bitka “Latte Art Grading System” mora biti organizirana kot prireditev ali sejem.
Zavzemati mora minimalno 100m2 določenega območja, poimenovanega ARENA.
Izbrati je treba epsko ime in glasbeno podlago, ki bosta značilnosti samega dogodka.
Primer imen: FINAL ARENA - WARRIOR ARENA - EXTREME ARENA - HELL
ARENA ali podobno. Primer glasbenih spremljav: TWO STEPS FROM HELL AGRESSIVE WAR EPIC MUSIC - PIRATES OF CARRABEAN - GLADIATOR.
Tekmovalci morajo biti ozvočeni z naglavnimi slušalkami (isto velja tudi za sodnike).
Organizator mora za potrebe prikazovanja prireditve omogočiti video sistem
(opremljen z zaslonom) in tudi zvočni sistem. Za predstavitev končnih izdelkov, ki
bodo pozneje ocenjeni, so potrebni centralna miza in dva espresso stroja.
Sedež Latte Art Grading System SLOVENIJA je odgovoren za promocijo in izvedbo
dogodka in za izbiro tekmovalcev v izzivu. Lags bitko lahko organizira samo imetnik
licence za Slovenijo na zahtevo sedeža. Lags bitko je potrebno prijaviti centralnemu
sedežu v Italiji, ki bo nato posredoval uradno obvestilo. Dovoljena je samo ena Lags
bitka na leto in na državo.

NAGRADE
Zmagovalec iz vsake kategorije dobi pokal. Prvi, drugi in tretje uvrščeni iz vsake
kategorije dobijo medalje in praktične nagrade.
Zmagovalci državnega prvenstva 2020 in zmagovalci 2021 iz vsake kategorije
ZELENI, RDEČI in ČRNI LONČEK se bodo medsebojno pomerili v letu 2021 (prav
tako na Mednarodnih strokovnih sejmih Okusov, ki bodo potekali zadnji konec tedna
v januarja 2021). Končni zmagovalec/-ka bo dobil/-a izjemno priložnost – nastopil bo
na svetovnem prvenstvu WORLD LATTE ART GRADING BATTLE v FINAL
ARENA HOST - MILANO - ITALIA, ki bo leta 2021.
Zmagovalce/-ke iz vsake kategorije bo podjetje TOPESPRESSO brezplačno
pripravljalo na svetovno prvenstvo v svojem trening centru v Ljubljani.

DOGODEK – ČASOVNI RAZPORED
Datum dogodka: 31 januar 2020
Lokacija: GASTexpo sejmi Okusov Ljubljana
ČASOVNICA
9.00 - 10.00 Trening za tekmovalce
10.00 Žrebanje tekmovalcev
10.30 Sestanek tekmovalcev s sodniki tekmovanja
11.00 Pričetek tekmovanja
17.00 Podelitev nagrad

Sodnika:
- g. Luigi Lupi
- g. Matevž Zanoškar
PRIDRUŽI SE BITKI!
Vsak tekmovalec, ki se želi udeležiti tekmovanja, mora poslati prijavnico s svojim
imenom,

priimkom,

in

v

kateri

kategogoriji

tekmuje

na

e-mail:

info@topespresso.si najpozneje do 24. januarja 2020. Predpogoj za prijavo je,
da ima tekmovalec pridobljen vsaj certifikat ZELENEGA LONČKA. Prijavnina
je BREZPLAČNA. Vsak tekmovalec dobi brezplačno kavo, pijačo in malico.
Opozorilo za vse udeležence:
Ni dovoljeno nositi uniforme s posebnimi logotipi podjetja - razen partnerji pri
dogodku in sponzorji Lagsa. Ni dovoljeno spreminjati pravil o izzivu s pooblastili
sedeža Lagsa. VSEBINA TEGA DOGODKA JE MATERIAL LAGSA. UPORABA
IN RAZMNOŽEVANJE BREZ DOVOLJENJA JE STROGO PREPOVEDANA.

