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Olimpiada Kawy 2023 
By Tom Obracaj & Marcin Rusnarczyk 

Regulamin 
 
 

      1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

a) Organizatorem Olimpiady Kawy 2023 jest Apro Trade Sp. z o.o. / Akademia Kawy® www.aprotrade.pl oraz 
GASTROTARGI SMAKKi www.smakki.pl .  Zawody odbędą się w czwartek 23 marca 2023 roku, podczas Targów 
SMAKKI, które odbędą się 23-25 marca 2023 roku w Expo XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, 01-222 w 
Warszawie.  
 
b) Celem Olimpiady Kawy 2023 jest promocja i rozwój kultury kawowej w Polsce poprzez organizowanie zawodów 
baristycznych, oraz: 
 
Dla Baristów: wykazanie znajomości zawodu w trzech dyscyplinach z których każda reprezentuje niezbędne 
umiejętności zawodu Barista oraz okazja do nawiązania kontaktu i wymianie doświadczeń z innymi Baristami.  
 
Dla Właścicieli kawiarni: forma wyróżnienia najlepszych, młodych Baristów, którzy swoim talentem, 
umiejętnościami i pasją zmotywują kolegów do większego zaangażowania w zawodzie. 
  
Dla Sponsorów: reklama firmy i potwierdzenie zaangażowania w edukacje i kulturę dobrej kawy w Polsce. 
 
Dla Widzów: emocje rywalizacji, widowisko, nauka i dobra zabawa przy coraz bardziej modnym temacie kawy.  
  
c) Zwycięzcą Olimpiady Kawy 2023 zostanie uczestnik, którego łączna suma zdobytych punktów z 3 konkurencji 
będzie najwyższa. W przypadku, kiedy dwóch lub więcej zawodników uzyska taką samą liczbę punktów, na 
ostateczną kolejność wpływ będzie miała suma czasów z konkurencji Cup Tasting i Wiedza o Kawie. Wyżej w 
klasyfikacji będzie zawodnik, którego suma tych czasów będzie niższa.  
 
d) Sponsorzy Olimpiady Kawy 2023: 
- Sponsor Generalny: La Cimbali / i-Presso   www.cimbali.com www.i-presso.pl 
- Sponsor Strategiczny: BWT Polska   https://www.bwt-wam.com/ 
- Sponsor Olimpiady: KONNESSO    www.konesso.pl 
- Sponsor Olimpiady: BERO Polska   www.bero.pl  
- Sponsor wspomagający: TEDMAR Quality Umiforms www.tedmar.com.pl 
- Sponsor wspomagający: ROYES ENGINEERING  www.royes.pl 
- Partner : Audun Sørbotten     www.auduncoffee.com 
 
e) Nagrody 
- główna dla medalistów = wycieczka do Mediolanu a w tym zwiedzanie fabryki firmy La Cimbali oraz Muzeum  
  Ekspresów do Kawy MUMAC, ufundowana przez Sponsora Generalnego i organizatora Olimpiady Kawy  
- rzeczowe dla pierwszych trzech zawodników, oraz upominki dla wszystkich uczestników ufundowane firmę   
  BWT Polska, KONESSO,  BERO Polska, Apro Trade i pozostałych sponsorów 
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2. ZAPISY UCZESTNIKÓW 
 

a) Uczestnikiem Olimpiady Kawy 2023 może zostać każdy pracujący zawodowo Barista (zatrudniony od minimum 
6 miesięcy), który nie brał wcześniej udziału w Olimpiadzie Kawy lub innych krajowych mistrzostwach barista i ma 
ukończone 18 lat. Profesjonalni trenerzy, szkoleniowcy, właściciele i kierownicy kawiarni nie mogą brać udziału w 
zawodach.  
  
b) Ilość zawodników w Olimpiadzie Kawy 2023 jest ograniczona do 10. Jedna kawiarnia może wystawić tylko 
jednego Baristę a sieć kawiarni maksymalnie 2 Baristów. 
  
c) Zapisy – informacje o termie zapisów będą opublikowane na https://sklep.aprotrade.pl/pl/i/Olimpiada-kawy/13 
   i FB. 
  Zgłoszenie e-mailowe w postaci skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego 
(załącznik nr 1 do regulaminu) wysłanego na adres info@aprotrade.pl (w tytule „Olimpiada zgłoszenie”).  
Dodatkowo w treści maila prosimy wpisać:  

• imię i nazwisko, 
• nr telefonu 
• adres email uczestnika  

Prosimy również o dołączenie aktualnego zdjęcia.  
Warunkiem uczestnictwa jest: 

1. Deklarcja, że uczestnik spełnia warunki zawarte w punkcie 2a niniejszego regulaminu Olimpiady kawy, o 
następującym brzmieniu: 

(„Uczestnikiem Olimpiady Kawy 2023 może zostać każdy pracujący zawodowo Barista (zatrudniony od 
minimum 6 miesięcy), który nie brał wcześniej udziału w Olimpiadzie Kawy lub innych krajowych mistrzostwach 
barista i ma ukończone 18 lat. Profesjonalni trenerzy, szkoleniowcy, właściciele i kierownicy kawiarni nie mogą 
brać udziału w zawodach”). 
Oraz  
2. Wyrażenie bezterminowej zgodę na publikację przez organizatorów i sponsorów Olimpiady Kawy danych 

osobowych oraz wizerunku w formie artykułów, prezentacji, zdjęć i filmów w materiałach związanych z 
Olimpiadą Kawy 2023. 

 
W razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zwrotnym mailem prosimy o telefon pod numer (0) 22 781 7693 
Obowiązuje kolejność zgłoszeń oraz lista rezerwowa. 
 
UWAGA - ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W OLIMPIADZIE KAWY 2023 AUTOMATYCZNIE REPREZENTUJE I 
POTWIERDZA ZGODĘ UCZESTNIKA NA PRZETWARZANIE JEGO DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE 
WIZERUNKU PRZEZ ORGANIZATORÓW I SPONSORÓW WYDARZENIA DO CELÓW MARKIETINGOWYCH, Z 
ZACHOWANIEM OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA NA DZIEŃ ZGŁOSZENIA I BEZ OGRANICZEŃ CZASOWYCH. 
 
d) Koszt uczestnictwa w Olimpiadzie 2023 wynosi 300.00 PLN + vat za uczestnika. Płatne do 9 marca 2023. 
Wystawiamy faktury VAT. Brak wpłaty eliminuje z zawodów i zwalnia miejsce dla osoby z listy rezerwowej. 
 
e) wejściówki: każdy zawodnik, który otrzyma potwierdzenie zakwalifikowania się do Olimpiady Kawy 2023 
otrzymuję specjalną wejściówkę „wystawcy” pozwalającą na wejście przed oficjalnym otwarciem targów. 
Dodatkowo każdy zawodnik otrzyma 20 gratis zaproszeń dla swoich kibiców. Zaproszenia będą w formie 
elektronicznej i ważne na wszystkie dni Targów w godzinach otwarcia, pod warunkiem wcześniejszej rejestracji.  

 
f) UWAGA:  
- Organizator nie zabezpiecza i nie pokrywa kosztów dojazdu, parkingu, noclegu i wyżywienia. 
- Organizator nie zapewnia schowka, szatni i nie bierze odpowiedzialności za zagubione przez uczestnika rzeczy 
personalne.   
- Organizator zapewnia wszystkie potrzebne sprzęty i akcesoria 
- Zawodnicy mogą mieć tylko własne łyżki do cuppingu i tampery (rozmiar 58 mm) 
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g) Administracja: Osobami odpowiedzialnymi za organizację Olimpiady Kawy 2023 są: 
Agnieszka Brandys – administracja, finanse – tel.: 602 383 115, e-mail: aga.b@tomcaffe.com  
Mateusz Rusnarczyk – sprzęt, oprawa techniczna – tel.: 796 084 260 e-mail: mateusz@tomcaffe.com  
Marcin Rusnarczyk – media, reklama – tel.: 509 515 627 email: marcin@tomcaffe.com 
Tomasz Obracaj – organizacja, zasady, regulamin, jury – tel.: 604 900 934 e-mail: tom@tomcaffe.com  
Mateusz Gaca - prowadzący Olimpiadę konferansjer / animator „Gaca Kawiarnista”  
 

 
3. PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW 

 
  

                             CZWARTEK, 23 MARCA 2023 

9:00 – 9:30 Spotkanie z zawodnikami i omówienie zasad zawodów 

10:00 – 12:30 „Espresso na Czas” 

12:30 – 12:45 „Wiedza o Kawie” 

12:50 – 13:30 „Gość Specjalny” 
Agnieszka Rojewska - Mistrzyni Świata Baristów 

13:30 – 14:00 Przerwa 

14:00 – 16:00 „Cup Tasting” 

16:00 – 16:30 Ogłoszenie wyników, nagrody i zakończenie Olimpiady Kawy 2023 

 
4. SPRZĘT, AKCESORIA i KAWA 

 
a) ZAWODY odbywają się tylko na scenie. Nie ma zaplecza dla uczestników.  
- Organizator zapewnia 2 stacje Barista na scenie Olimpiady Kawy 2023 
-„kawa na czas” - nie ma możliwości użycia własnego ekspresu, młynka, filiżanek i kawy  
- „cup tasting” – uczestnicy mogą mieć własną łyżkę do cappingu  
 
b) EKSPRES CIŚNIENIOWY MARKI: „La Cimbali M200 DT/2”  https://lacimbalim200.com/en/ 
Sponsorzy, firma LA CIMBALI i firma i-Presso, udostępniają do zawodach „espresso na czas” najnowszy ekspres 
ciśnieniowy firmy LA CIMBALI. Ekspres posiada 2 grupy zaparzające i 2 dysze do spieniania mleka.  Parametry 
ekspresu będą zgodne z parametrami wg. INEI (Instituto Nazionale Espresso Italiano), tj.: ciśnienie bojlera – ok. 
1bar, ciśnienie podczas ekstrakcji espresso – 9bar (+/- 0,5bar), temperatura wody podczas ekstrakcji espresso - 
90°C (+/- 2°C). Zawodnicy nie mogą dokonywać zmian parametrów ekspresu przed, w trakcie i po korzystaniu z 
urządzenia. Bariści mogą tylko używać manualnego przycisku zaparzania kawy. Ekspres będzie miał wyłączone 
automatyczne dozowanie. https://www.cimbali.com/products/traditional-machines/m200#dow 
 
c) MŁYNEK MARKI: „La Cimbali Elective”  https://www.cimbali.com/products/grinder-dosers/elective#dow 
 Sponsorzy, firma i-Presso, udostępnia do zawodów „espresso na czas” młynek firmy La CIMBALI  
Model Elective posiada żarna o średnicy 64mm oraz funkcję mielenia na żądanie (on-demand). Na potrzeby 
zawodów funkcja automatycznego dozowania zostanie wyłączona  
 
Więcej info na stronie sponsora i-PRESSO https://i-presso.pl/product/elective/    
https://www.youtube.com/watch?v=hqvKZPYWZEw 
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d) FILTRY DO WODY  
 Sponsorzy, firma BWT Polska udostępnia do wszystkich urządzeń zaparzających kawę w czasie zawodów wodę 
uzdatnioną po odwróconej osmozie za pomocą produktu BWT bestaqua ROC Coffee. Więcej informacji na stronie 
sponsora BWT Polska 
https://www.bwt-wam.com/pl/produkty/odwrocona-osmoza/bwt-bestaqua-roc-coffee/ 
 
e) FILIŻANKI 
Organizator zapewnia filiżanki Tom Caffè®, wysokiej jakości Portugalska porcelana firmy „Cup&Saucer” 
- espresso model 4SB - pojemność 70 ml, przekrój 5,5 cm  
- cup tasting – pojemność 200 ml, przekrój 90mm i wnętrze filiżanki czarne 
 
f) KAWA  
Organizator zapewnia 
 - do zawodów „kawa na czas” świeżo palona kawę marki Tom Caffè®  „Green Label” (85% Arabika/15 % Robusta), 
mieszanka średnio palona (city roast) więcej info na stronie sponsora APRO TRADE 
https://sklep.aprotrade.pl/pl/p/Tom-Caffe-Green-Label-250g-/62 
 
- do zawodów „Cup Tasting”: 

• selekcje surowych kaw zapewni sponsor BERO Polska, czołowy importer surowej kawy www.bero.pl 
• o wypalenie ziaren zadba sam Mistrz Świata w Coffee Roasting - Audun Sørbotten www.auduncoffee.com  
• organizatorzy zapewnią jej zmielenie w tym samym stopniu i zaparzanie w tej samej gramaturze i 

temperaturze. Tak aby jedyne różnice w aromacie i smaku pochodziły tylko od kawy. www.aprotrade.pl  
 
g) AKCESORIA  
Każde stanowisko Barista zostanie wyposażone w zestaw: 2x shot glass, tamper wraz z podkładką, knock-box 
(odbijak) oraz pędzel/ściereczki do czyszczenia sprzętu. Sponsor może udostępnić dodatkowe dwie łyżki do 
ekspresu na czas zawodów. 

 
5. PRZEBIEG OLIMPIADY KAWY 2023 

 
a) SPOTKANIE Z ZAWODNIKAMI 
Przed rozpoczęciem Olimpiady Kawy 2023 odbędzie się spotkanie organizacyjne z zawodnikami. Podczas spotkania 
omówimy zasady zawodów oraz instrukcje obsługi sprzętu. 
 
b) KONKURENCJA „ESPRESSO NA CZAS” 
Celem tej konkurencji jest przygotowanie i zaserwowanie na stole sędziowskim jak największej ilości poprawnych 
espresso w ciągu 6 minut. 
- Każdy zawodnik otrzymuje 10 minut czasu przygotowań przed konkurencją „Kawa na Czas” w celu kalibracji 
młynka i przygotowania stacji do występu. W trakcie czasu przygotowań zawodnicy mogą korzystać tylko z 
akcesoriów dostarczonych przez Organizatora, z wyłączeniem tamerów. Uczestnicy są zobowiązani do poprawnego 
używania ekspresu, młynka i akcesoriów startowych. Zabroniona jest zmiana parametrów sprzętu (m.in. ciśnienie 
ekspresu, zmiana sitek portafiltrów etc.). Wszelkie pytania dotyczące korzystania ze sprzętu konkursowego mogą 
być zadawane w czasie przygotowań osobie wyznaczonej wcześniej przez organizatora.  
 Na 30 sekund przed upływem czasu przygotowań zawodnik zostanie poinformowany o konieczności przywrócenia 
porządku stanowiska startowego do następujących parametrów: 

• portafiltry puste, podłączone do grup zaparzających 
• okolice młynka oczyszczone z pozostałości namielonej kawy 
• ekspres, młynek i akcesoria czyste, oczyszczone z zabrudzeń powstałych na skutek przygotowań  
• na stole startowym pozostają akcesoria wyłącznie przeznaczone do startu w danej konkurencji  

 
- Czas startu jest ogłoszony przez organizatora poprzez głośny i stanowczy komunikat „Czas Start”. Organizator 
będzie informował zawodników w momencie upłynięcia połowy czasu i na jedną minutę przed jego 
regulaminowym zakończeniem. Czas zakończenia będzie ogłoszony przez organizatora poprzez głośny i stanowczy 
komunikat „Czas Stop”. Tylko filiżanki postawione na stole sędziowskim do momentu komunikatu: Czas Stop” będą 
brane pod uwagę.  
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Sędziowie oceniają poprawność przygotowania oraz wygląd według parametrów: 
- objętość naparu: minimalnie – 25ml, maksymalnie – 35ml, łącznie z cremą 
- czas ekstrakcji: minimalny – 20 sekund, maksymalny – 30 sekund 
Za każde poprawnie przygotowane i zaserwowane espresso zawodnik otrzymuje 1 punkt.  
Zawodnik może przestawić młynek w dowolne miejsce i użyć do czterech kolb dostarczonych przez Organizatora 
pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa dla uczestnika i sprzętu. 
- Każdy zawodnik jest zobowiązany do uprzątnięcia stanowiska startowego, aby przywrócić je do stanu jaki zastał 
na początku czasu przygotowań w ciągu 4 minut po zakończeniu występu. Sędziowie mają prawo odebrania do 5 
punktów zawodnikowi w przypadku niewykonania obowiązków i przestrzegania zasad przez zawodnika. 
Dotychczasowy rekord Olimpiady Kawy = 42 poprawne filiżanki 
 
c) KONKURENCJA „WIEDZA O KAWIE” - celem konkurencji jest sprawdzenie ogólnej wiedzy uczestnika na temat 
kawy, jej pochodzenia, historii, uprawy, zbioru, obróbki, transportu, składowania, wypalania, mielenia, zaparzania 
oraz sposobów serwowania. 
- Każdy z uczestników otrzyma pytania na kartce (A4) z twardą podkładką i długopisem / ołówkiem i będzie miał 15 
minut na zaznaczenie poprawnych odpowiedzi. Organizator poinformuje o starcie poprzez głośny i stanowczy 
komunikat „Czas Start” oraz na zakończenie „Czas Stop”. Uczestnik może zakończyć czas swojego testu poprzez 
głośny komunikat „Czas Stop” 
- Test będzie się składał z 35 pytań.  Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzyma 1 punkt. 
Uczestnik, który pierwszy zakończy test przez regulaminowym czasem otrzyma bonus w formie 5 punktów 
Uczestnik, który zakończy swój test przed zakończeniem regulaminowego czasu jako drugi otrzyma bonus 3 
punktów a trzeci 1 punkt.   
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w tej konkurencji to 40. 
Uwaga - Używanie urządzeń mobilnych oraz kontakt z widzami podczas testu jest zabronione pod rygorem 
dyskwalifikacji. Po zakończeniu testu i zebraniu testów, organizatorzy ogłoszą treść pytań i poprawne odpowiedzi. 

 
d) KONKURENCJA „CUP TASTING” 
Celem tej konkurencji jest ocenienie umiejętności organoleptycznych uczestników Olimpiady Kawy 2023. 
Każdy zawodnik otrzyma 6 zestawów po trzy filiżanki kawy każdy.  Jedna kawa w zestawie będzie się różniła 
aromatem i smakiem od pozostałych dwóch. Zadaniem uczestnika jest wyselekcjonowanie tej jednej innej kawy od 
pozostałych dwóch w zestawie. Czas przeznaczony na wykonanie zadania to 6 minut. 
- Czas startu jest ogłoszony przez organizatora poprzez głośny i stanowczy komunikat „Czas Start”. Organizator 
będzie informował zawodników w momencie upłynięcia połowy czasu i na jedną minutę przed jego 
regulaminowym zakończeniem.  
Odmierzanie czasu zostanie zakończone w momencie wyraźnego sygnału danego przez zawodnika poprzez głośny i 
stanowczy komunikat „Czas Stop” lub w momencie jego regulaminowego upłynięcia.  
 
Za każdą poprawnie odstawioną filiżankę przyznawane jest 6 punktów. 
Czas wykonania zadania jest premiowany dodatkowymi punktami: 
- 5 pkt za najkrótszy czas,  
- 3 pkt za drugi w kolejności, 
- 1 pkt za trzeci  
W tej konkurencji nie przewiduje się przyznawania punktów ujemnych. Brak wyboru = zero punktów. 
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w tej konkurencji to 41. 

 
e) OGŁOSZENIE WYNIKÓW, NAGRODY I ZAKOŃCZENIE 
Po rozegraniu ostatniej konkurencji Olimpiady Kawy 2023 i podliczeniu punktów odbędzie się ogłoszenie wyników, 
wręczenie nagród i oficjalne zakończenie zawodów. Planowana godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie.  
 

6. UWAGI I SPRAWY SPORNE 
W sytuacji, gdy pojawią się uwagi dotyczące przebiegu zawodów uczestnicy są proszeni są o zachowanie 
niniejszego protokołu postępowania: 

1) Zgłoszenie uwagi dotyczącej przebiegu zawodów lub oceny sędziowskiej, opierającej się o ten regulamin, 
osobie wyznaczonej wcześniej przez organizatora. 

2) Oczekiwanie w spokoju na sprawdzenie regulaminu i ocenę sytuacji przez organizatora 
3) Odpowiedź na zgłoszoną uwagę zostanie udzielona w czasie pomiędzy konkurencjami lub przed 

zakończeniem zawodów 
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4) Osoby z widowni nie mają prawa zgłoszenia uwag w czasie zawodów, ale organizatorzy będą wdzięczni za 
przesłanie jakichkolwiek uwag drogą mailową tom.obracaj@akademiakawy.pl po zakończeniu zawodów. 
 

Podczas zawodów tylko zawodnicy, organizatorzy, sędziowie i obsługa techniczna ma prawo wstępu na scenie 
Olimpiady Kawy.  
 
ORGANIZATOR ZASTRZEGA PRAWO DO ZMIANY REGULAMINU LUB WPROWADZENIA POPRAWEK.  
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Załacznik nr 1.  
 

Olimpiada Kawy 2023 by Tom Obracaj i Marcin Rusnarczyk 
Formularz zgłoszeniowy 

 
 
 

1. Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………… 

2. data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………. 

3. nr tel. ………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Adres email ………………………………………………………………………………………………… 

5. miejsce zatrudnienia ………………………………………………………………………………….. 

6. staż pracy……………………………………………………………………………………………………… 

7. dlaczego chcę uczestniczyć w Olimpiadzie Kawy 2023: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ja niżej podpisany:   
3. Deklaruję, że spełniam warunki zawarte w punkcie 2a regulaminu Olimpiady kawy, o następującym 

brzmieniu: 
(„Uczestnikiem Olimpiady Kawy 2023 może zostać każdy pracujący zawodowo Barista (zatrudniony od 
minimum 6 miesięcy), który nie brał wcześniej udziału w Olimpiadzie Kawy lub innych krajowych mistrzostwach 
barista i ma ukończone 18 lat. Profesjonalni trenerzy, szkoleniowcy, właściciele i kierownicy kawiarni nie mogą 
brać udziału w zawodach”).* 
4. Wyrażam bezterminową zgodę na publikację przez organizatorów i sponsorów Olimpiady Kawy moich 

danych osobowych oraz wizerunku w formie artykułów, prezentacji, zdjęć i filmów w materiałach 
związanych z Olimpiadą Kawy 2023.* 

 
• Warunek uczestnictwa w Olimpiadzie Kawy 2023 

 
 
……………………………………. 
      Podpis uczestnika  

 
 
Zgłoszenie e-mailowe musi być wysłane na adres info@aprotrade.pl (w tytule „Olimpiada zgłoszenie”). Prosimy o 
dołączenie skanu lub zdjęcia wypełnionego dokumentu oraz aktualnego zdjęcia uczestnika.  
W razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zwrotnym mailem prosimy o telefon pod numer (0) 22 781 7693.  
Obowiązuje kolejność zgłoszeń oraz lista rezerwowa. 
 
 
 


