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DALYVIO MOKESTIS: 20 €  

ĮŽANGA 

- Čempionato taisyklės yra paprastos ir aiškios tam, kad renginys vyktų 
sklandžiai, linksmai bei įdomiai.  

- Čempionato tikslas - kuo daugiau sužinoti apie AeroPress potencialą bei 
skirtingus jo ruošimo būdus.  

- Pats svarbiausias dalykas yra smagiai praleisti laiką ir paruošti daug skanios 
kavos.  

FORMATAS 

- Čempionatas vyks keliais turais.  
- Kiekvienas dalyvis turės 8 min. paruošti geriausią puodelį AeroPress kavos.  
- Kiekviename etape du arba trys dalyviai vienu metu ruošia AeroPress į 

tokius pačius puodelius. Paruoštas kavas aklai vertina trys teisėjai ir 
kiekvienas individualiai, be pasitarimų, išsirenka puodelį, kurį “norėtų gerti 
labiausiai”.  

- Suskaičiavus iki trijų kiekvienas teisėjas parodo į puodelį, kurį išsirinko. 
- Vienintelis laimėtojas keliauja į kitą etapą. 



BENDROS TAISYKLĖS 

- Kiekvienas dalyvis AeroPress turi paruošti min. 200 ml kavos.  
- Vieninteliai leidžiami ingredientai ruošiant AeroPress: malta kava ir vanduo. 
- Kavos ruošimui turi būti naudojamas Aerobie AeroPress.  
- Kiekvienas dalyvis AeroPress paruošimui turės  8 min. 
- Jeigu nesilaikoma aukščiau išvardintų reikalavimų, dalyvis 

diskvalifikuojamas. 
- Kiekvieno etapo dalyviai bus išrenkami atsitiktine tvarka ir paskelbti prieš 

čempionato pradžią. 

TEISĖJAVIMAS  

- Kiekvieną etapą, dalyvių grupę aklai vertina trys teisėjai. Dalyvio vardas 
užrašomas ant puodelio dugno.  

- Paruoštas kavas aklai vertina trys teisėjai ir kiekvienas individualiai, be 
pasitarimų, išsirenka puodelį, kurį “norėtų gerti labiausiai”.  

- Teisėjai vertina aromatą, skonį, jaučiamą saldumą, subalansuotą 
rūgštingumą, gerą “kūną” bei malonų poskonį. 

- Teisėjai negali diskutuoti prieš pasirinkdami TĄ puodelį.  
- Po teisėjavimo, renginio MC iškilmingai iškels puodelį-nugalėtoją. 

Išaukštins laimėtoją bei sugėdins pralaimėtojus.  
- Jeigu taip nutinka, kad kiekvienas teisėjas pasirenka skirtingai, etapo baigtį 

nulemia numatytas ketvirtas teisėjas arba renginio MC. 

ĮRANGA BEI INGREDIENTAI 

- Visi dalyviai naudos vienodą, specialiai čempionatui paskrudintą kavą.  
- Čempionato organizatoriai suteiks švarų, filtruotą vandenį dalyviams. Tačiau 

galima naudoti ir savo atsineštą vandenį.  
- Čempionato organizatoriai suteiks visą reikalingą įrangą dalyviams. Bet 

dalyviai gali naudoti savo virdulį, svarstykles, malūną ir kitą reikalingą 
įrangą. Savaime aišku - savo nuosavą, mylimą AeroPress. 

- Galima naudoti bet kokius filtrus , įskaitant metalinius. 



Nepamirškit atsipalaiduoti.  

Čempionato esmė - objektyviai, smagiai ir atsipalaidavus išrinkti Lietuvos 
AeroPress Čempionato nugalėtoją, kuris už visus mus kovotų ir nugalėtų 
Seule,  Pasaulio AeroPress Čempionate 2017 m. Lapkričio 9 d. 

Nepriimkit visko per rimtai, turi būti FUN ! 


