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ESTONIAN CUPPING CHAMPIONSHIP 2020 
OSAVÕTUTINGIMUSED 
 
TOIMUMISKOHT 

Tallinn Coffee Festival 
Kultuurikatla Väike Saal 
27a Põhja puiestee 10415 Tallinn 
 
Laupäev 5. september 
Võistluste algus kell 10:30 

 
TOETAVAD JÄRGMISTE KAUBAMÄRKIDE ESINDAJAD 

Brita, Caffeine, Farmi, Lavazza, Licor 43, Paulig, Profexpo ja Mission Coffee Works. 

 
VÕISTLUSTE KORRALDAJAD 

Festivali peakorraldaja – Kennet Sarv, TLNCF, Profexpo OÜ 
Võistluste koordinaatorid – Rene Õuemets, Richard Tihaste 
Võistluste tiim – Patrick Paidla, Anette Õuemets 

 
CUPPINGU LÄBIVIIJAD 

Rene Õuemets Anette Õuemets Patrick Paidla Richard Tihaste 

 
EESMÄRK 

„Estonian Cupping Championship 2020“ toob kokku kohviprofessionaalid, kohvi „cuppijad“ ehk 
maitsetundjad, kes näidates üles kiirust, osavust ja täpsust, suudavad vahet teha maitseerisustel 
erinevates kohvides. 

Võistluse eesmärgiks on selgitada välja parim „cuppija“ ja tutvustada laiemale üldsusele baristade 
kutseoskuseid. 

 
VÕISTLUS 

Võistlejale asetatakse lauale kohvitassid – kokku kaheksa gruppi, igas grupis kolm tassi kohvi. 
Kolmest kaks tassi sisaldavad identseid kohvisid ning üks on teistest erinev. Kasutades lõhna- ja 
maitsetaju, tähelepanu ning kogemusi peab „cuppija“ eristama teistest erineva kohvi, nii kiiresti kui 
võimalik. 

Täpsustuseks, võistleja ei pea eristama erineva kvaliteediastme, piirkonna, sordi kohvisid, vaid 
peab suutma leida selle ühe erineva. 

Igale võistlejale on kaetud oma võistluslaud. Kohvide valik ja grupid on kõigil võistlejatel täpselt 
samad. Võistlus toimub voorudena – igas 2-4 osalejat. Ühes voorus osalevad võistlejad alustavad 
võistlemist ühel ja samal ajal. Võistlemiseks on ajalimiit kaheksa minutit. Võistleja, kes lõpetab, 
astub laua juurest sammu tagasi ning annab ajamõõtjale ülestõstetud käega selgelt märku. 
Ajalimiidi täitumisel lõpetavad kõik võistlejad võistlemise. 

Võistleja peab gruppi mitte sobiva kohvi tuvastama lükates selle tassi mööda lauda üle lauale 
tõmmatud joone. Eraldatud tass peab jääma alasse nii, et on selge, milline kohv ei kuulu gruppi. 
Tasse ei tohi laualt tõsta. Maitsmine toimub cuppingu lusikaga. 

Võistleja, kellel õnnestub kõige enam gruppi mitte kuuluvaid kohvisid tuvastada, kuulutatakse 
võitjaks. Viigiseisu korral arvestatakse võistlemisele kulunud aega. Võidab see, kes suudab 
võistluse läbida väiksema ajakuluga. 
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VÕISTLEJAD 

Osalema pääseb kokku 15 võistlejat. 

 
REGISTREERIMINE 

NB! Tingimustes on lisainfot seoses festivali uute toimumiskuupäevadega. 

Võistlustele registreerimine algab esmaspäeval, 9. märtsil 2020, kell 12:12. 

Võistlema pääsevad 10 kiiremat registreerujat! 5 kohta võistlustele loosivad korraldajad ülejäänud 
registreerujate vahel. Loosimine toimub 05. August kell 12. 
10 kiiremale registreerijatele saadame ühe tööpäeva jooksul arve. Võistlustel osalemise koht on 
garanteeritud, kui arvel märgitud kuupäevaks on arve tasutud. Tähtajaks tasumata jätmise korral 
võetakse järgmine osaleja. 

Võistluspäeval on kohustus olla kohal 30 minutit enne võistluse algust, ehk kell 10.30. Mitte kohale 
ilmumisel või võistluspäeval hilinemisel jätab TLNCF korraldusmeeskond endale õiguse pakkuda 
eeltasutud võistluskoht nimekirjas või kohal peal loositud teisele võistlejale, ilma osalustasu 
tagastamata. 

Korraldajatel on õigus seada piiranguid osalejate arvule ühest ettevõttest, kohvikust, baarist vms. 

 

Seoses Covid-19 tõttu toimunud muutustega otsustas Tallinn Coffee Festivali võistluse 
korraldusmeeskond, et festivalile registreerimise algus kuupäev jääb samaks ning ennast 
juba registreerunutel, pole vaja uuesti registreerida. 

See tähendab, et kõigile võistlejatele, kes on maksnud osavõtu eest ning saanud kiirema 10 
registreeruja hulka, garanteeritakse osavõtu võimalus, kui nad on kas juba tasunud osavõtu eest 
või tasuvad osavõtumaksu uueks seatud tähtajaks, mille korraldusmeeskond teada neile annab. 

Kõik võistlejad, kes registreerusid võistlustele kuid ei jõudnud tasuda osavõtu eest, saavad siiski 
osaleda loosimises vastavalt korraldusmeeskonna määratud uuele loosimiskuupäevale. 

 
OSALUSTASU 

Osalustasu 25 € tasutakse enne võistlust korraldaja esitatud arve alusel 3 päeva jooksul. 
Võistlustele mitte ilmumise puhul ei kuulu summa tagastamisele. Koha võistlusel võib üles öelda 
kuni 15.08, mis puhul tagastatakse summa. 

 
SEADMED JA TARVIKUD 

Võistluste korraldaja poolt on kindlustatud kõik võistlusteks vajaminevad masinad, tarvikud ning 
tooraine. Võistlejad võivad kaasa võtta ning kasutada oma isiklikku cuppingu lusikat ja veepudelit. 

 
AUHINNAD 

Esikolmikule on karikad ja diplomid. Auhinnad on välja pannud baristade võistluste toetajad. 
 

* Korraldaja jätab endale õiguse teha OVT muudatusi. 

 
LISAINFO 

Rene Õuemets 
Tallinn Coffee Festivali cuppingu võistluse koordinaator 
rene@tallinncoffeefestival.ee 
+372 555 666 33 
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