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1. 0  ĐIỀU KIỆN THAM DỰ  

1.1  ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ  

1.1.1 Vòng thi quốc gia 

Vietnam National Barista Championship (VNBC) là một cuộc thi nhằm tuyển chọn các Barista 

tại Việt Nam theo tiêu chuẩn của tổ chức World Coffee Event (WCE) 

1.1.2 Yêu cầu về độ tuổi 

Thí sinh phải từ 18 tuổi trở lên tại thời điểm cuộc thi do World Coffee Events (WCE) quy định. 

1.1.3 Quốc tịch 

Thí sinh phải có hộ chiếu hợp lệ do Việt Nam cấp hoặc tài liệu hợp pháp chứng minh đã có 24 

tháng cƣ trú, làm việc hoặc học tập tại Việt Nam, tài liệu đó phải có thời hạn trong vòng 12 

tháng trƣớc cuộc thi vòng loại quốc gia. Thí sinh chỉ có thể tham gia tại một quốc gia cho mỗi 

năm dự thi VNBC. Năm thi VNBC đƣợc định nghĩa là khoảng thời gian tính từ khi thời điểm kết 

thúc một năm sự kiện VNBC và thời điểm kết thúc sự kiện VNBC năm kế tiếp. 

1.1.4 Nhiều hộ chiếu 

Trong trƣờng hợp nhiều hộ chiếu, thí sinh phải chọn một quốc gia đại diện và đạt điều kiện của 

cuộc thi vô địch quốc gia. 

1.1.5 Giám khảo  

A. Các barista tham gia vào buổi đánh giá giám khảo không thể thi đấu tại VNBC của năm 

đó. VNBC khuyến khích thí sinh, giám khảo hoặc nhà tổ chức công khai bất kỳ xung đột 

lợi ích sớm nhất có thể, trƣớc khi bắt đầu thi đấu. Điều này áp dụng cho cả sự kiện Quốc 

gia VNBC cũng nhƣ Cuộc thi Thế giới. Những câu hỏi liên quan đến xung đột lợi ích, 

hoặc giải thích chính sách trên sẽ đƣợc gửi đến địa chỉ info@cafeshow.com.vn. 

B. Thí sinh của cuộc thi quốc gia không thể lựa chọn hay quyết định giám khảo trong cuộc 

thi quốc gia mà họ tham gia. Thí sinh liên quan đến công tác quản lý cuộc thi quốc gia 

nên khai báo chức vụ của họ qua email gửi tới VNBC nêu rõ công việc họ phụ trách. Xin 

lƣu ý việc khai báo sẽ không ảnh hƣởng đến việc tham dự/ loại trừ thí sinh ra khỏi cuộc 

thi, tuy nhiên cần đƣợc giữ kín.  

1.1.6 Xung đột lợi ích 

VNBC khuyến khích thí sinh, giám khảo hoặc nhà tổ chức công khai bất kỳ xung đột lợi ích vào 

dịp sớm nhất có thể, trƣớc khi bắt đầu thi đấu. Điều này áp dụng cho cả cuộc thi quốc gia 

VNBC, những sự kiện đƣợc công nhận cấp Quốc gia khác cũng nhƣ Cuộc thi Thế giới. 
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 1.1.7 Thay thế 

Nếu Quán quân quốc gia VNBC không thể tham dự giải quốc tế VNBC, Ủy ban điều hành 

VNBC có thể thay thế bằng một thí sinh có thứ hạng kế tiếp, bắt đầu với hạng nhì. 

1.1.8 Chi phí 

Ban tổ chức cuộc thi quốc gia phải thanh toán các chi phí đi lại và chỗ ở hợp lý của Quán quân 

cuộc thi quốc gia trong suốt thời gian tham dự giải VNBC. Tất cả các chi phí khác không nêu ở 

trên thuộc trách nhiệm của thí sinh. VNBC không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ chi phí khác 

của thí sinh trong bất kỳ hoàn cảnh nào.  

1.1.9 Phụ lục COVID-19 

Tất cả quy định và điều lệ sẽ đƣợc thay đổi dựa trên hoàn cảnh cụ thể của khu vực tổ chức 

cuộc thi. 

1.2  ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

1.2.1 Mẫu đơn đăng ký dành cho thí sinh 

Thí sinh phải hoàn tất Mẫu đơn đăng ký trực tuyến của cuộc thi VNBC tại địa chỉ 

www.cafeshow.com.vn. Mẫu đơn này có thể yêu cầu một bản sao hộ chiếu hợp lệ theo yêu cầu 

hoặc những tài liệu chứng minh đƣợc chấp nhận (nhƣ mô tả tại Phần 1.1.3 "Quốc tịch"). Các 

thí sinh đƣợc chấp thuận ở vòng loại Quốc gia sẽ nhận đƣợc email xác nhận sau khi hết hạn 

đăng ký. 

1.3  CÁC CÂU HỎI CỦA THÍ SINH 

Tất cả thí sinh có trách nhiệm đọc và hiểu Nội quy & Quy định VNBC và bảng điểm, không có 

ngoại lệ nào. Tất cả tài liệu VNBC có sẵn tại www.cafeshow.com.vn. Khuyến khích thí sinh đặt 

câu hỏi trƣớc khi cuộc thi VNBC diễn ra. Nếu bất kỳ thí sinh nào chƣa hiểu rõ quy tắc và quy 

định, phải có trách nhiệm làm rõ điều thắc mắc với Ủy ban điều hành VNBC bằng cách gửi tới 

địa chỉ info@cafeshow.com.vn. Thí sinh cũng sẽ có cơ hội đặt câu hỏi trong Cuộc họp Thí sinh 

(Competitor Meeting) trƣớc khi bắt đầu cuộc thi. 

1.4  ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN 

Quán quân Giải đấu Quốc gia sẽ là phát ngôn viên cho sự kiện World Barista Championship và 

là hình mẫu của ngành công nghiệp cà phê specialty, do đó họ phải: 

A. Cho phép VNBC, các cổ đông, đại lý và các đại diện sử dụng tên, hình ảnh hoặc 

tƣơng tự của thí sinh ở bất kỳ định dạng nào mà không tính phí cho bất kỳ mục đích kinh 

doanh, bao gồm nhƣng không giới hạn hoạt động kinh doanh tiếp thị. 
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B. Đọc và tuân thủ tài liệu Quy tắc ứng xử của Thí sinh trên trang web của VNBC. 

1.5  THỰC THI NỘI QUY VÀ QUY ĐỊNH 

VNBC sẽ sử dụng những Nội quy & Quy định trong suốt cuộc thi. Nếu một thí sinh vi phạm một 

hoặc nhiều quy định này, họ có thể tự động bị loại khỏi cuộc thi, trừ khi Quy định có quy định 

riêng về việc thực thi hoặc hệ quả. Nếu một Giám khảo hoặc nhà tổ chức cuộc thi vi phạm một 

hoặc nhiều Quy định này, Thí sinh có thể nộp đơn khiếu nại, theo quy trình nêu chi tiết trong 

phần "Phản đối và khiếu nại của thí sinh."("Competitor Protest and Appeals") 

2.0  CUỘC THI  

2.1  TÓM TẮT 

A. Phần trình diễn của thí sinh VNBC sẽ đƣợc đánh giá bởi 3 nhóm giám khảo: Giám 

khảo cảm quan, Giám khảo kỹ thuật, và Trƣởng ban giám khảo. 

i. Cuộc thi Vietnam National Barista Championship sẽ đƣợc điều hành với 4 vị Giám 

khảo cảm quan, 1 vị Giám khảo kỹ thuật, và 1 vị Trƣởng ban giám khảo. Các giám 

khảo phụ không chấm điểm có thể có mặt trên sân khấu.  

ii. Vòng Bán kết và Chung kết của cuộc Thi Vietnam National Barista Championship 

sẽ đƣợc điều hành bởi 4 vị Giám khảo cảm quan và 1 Trƣởng ban giám khảo. Các 

giám khảo phụ không chấm điểm có thể có mặt trên sân khấu. Nếu giám khảo kỹ 

thuật vắng mặt, Trƣởng ban giám khảo sẽ đánh giá Quản lý khu vực và sạch sẽ vào 

phần cuối của thời gian chuẩn bị/thi đấu. 

B. Thí sinh sẽ phục vụ từng đồ uống trong ba loại đồ uống (Espresso, Thức uống có 

sữa, thức uống sáng tạo) cho từng vị Giám khảo cảm quan, tổng cộng mƣời hai (12) đồ 

uống, trong thời gian mƣời lăm phút (15p).  Trƣởng ban giám khảo có thể uống bất kỳ đồ 

uống nào trong số 12 đồ uống phục vụ cho Giám khảo cảm quan. 

C. Thí sinh quyết định thứ tự phục vụ loại đồ uống; tuy nhiên, loại đồ uống phải đƣợc 

hoàn thành (ví dụ tất cả bốn tách Espresso phải đƣợc phục vụ hết cho 4 vị giám khảo) 

trƣớc khi thí sinh phục vụ một loại đồ uống khác, nếu không thí sinh sẽ bị loại. Cho phép 

việc chuẩn bị và phục vụ các thành phần thức uống sáng tạo bất kỳ lúc nào trong suốt 

thời gian thi đấu. 

D. Trong mỗi loại thức uống (Espresso, thức uống có sữa và thức uống sáng tạo) thí 

sinh có thể phục vụ bất kỳ cho ban giám khảo (nghĩa là 1 ly tại 1 thời điểm, 2 ly tại 1 thời 

điểm hoặc cả 4 ly cùng 1 lúc). Giám khảo cảm quan sẽ bắt đầu đánh giá đồ uống ngay 

sau đƣợc phục vụ, nếu không thí sinh cần đƣa ra chỉ dẫn cho giám khảo. 
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E. Tất cả bốn ly đồ uống ở từng loại phải đƣợc chuẩn bị bằng cách sử dụng chung một 

loại cà phê; tuy nhiên, có thể thay đổi cà phê sử dụng cho mỗi loại. Bốn ly đồ uống ở 

từng loại phải có thành phần tƣơng tự và thực hiện theo cùng công thức. Chủ ý chuẩn bị 

và phục vụ đồ uống khác nhau ở từng loại sẽ dẫn đến điểm 0 trong phần “Cân bằng vị 

giác”(“Taste Balance”), do những đồ uống này không theo cùng công thức với đồ uống 

đầu tiên. 

F. Thí sinh có thể thực hiện nhiều loại đồ uống trong cuộc thi; tuy nhiên, chỉ đồ uống 

phục vụ Giám khảo cảm quan (Sensory Judge) mới đƣợc chấm điểm. 

G. Phục vụ quầy bar yêu cầu toàn bộ thí sinh: 

i. Tất cả cà phê và thiết bị pha cà phê đều đƣợc cung cấp đầy đủ cho thí sinh ngay 

khi đƣợc xác nhận. 

ii. Sẽ có 20 phút thời gian chuẩn bị và 40 phút thời gian phục vụ, và 20 phút dọn dẹp 

mỗi khu vực phục vụ. 

H. Trƣởng ban giám khảo sẽ không đƣợc phục vụ. Những gì chứa (nƣớc, thức uống,.) 

không nên đƣợc phục vụ hoặc cung cấp cho Trƣởng ban giám khảo. 

2.2  ĐỊNH NGHĨA ĐỒ UỐNG  

2.2.1  Espresso 

A. Espresso là cà phê 1fl. oz. (30ml +/- 5ml) làm từ cà phê đã xay, đƣợc lấy từ một phía 

của phin lọc kép (double portafilter) trong 1 lần chiết xuất 

B. Cà phê là sản phẩm rang từ hạt của một loại quả thuộc giống Coffea. 

C. Cà phê không đƣợc có bất kỳ phụ gia, hƣơng liệu, chất tạo màu, mùi hƣơng, chất 

thơm, chất lỏng, bột, v.v., hoặc chất bất kỳ thêm vào tại bất kỳ thời điểm nào từ lúc thu 

hoạch cà phê (khi còn là quả) đến lúc chiết xuất thành đồ uống. Các chất sử dụng trong 

quá trình trồng, thu hoạch và chế biến thô cà phê (phân bón, v.v.) đƣợc cho phép. 

D. Cà phê hạt có thể ở dạng blend, pha trộn riêng từng vùng (single region), từng quốc 

gia (single country), từng trang trại (single farm), v.v. 

E. Tất cả giám khảo phải đƣợc phục vụ tách Espresso đầy đủ. Nếu tách đó không tuân 

thủ định nghĩa Espresso, điểm số phần hƣơng vị và/hoặc xúc cảm sẽ phản ánh kết quả 

từ trải nghiệm cảm quan. Có thể chuẩn bị Espresso với lƣợng cà phê xay khác nhau. 

F. Espresso sẽ đƣợc pha ở nhiệt độ từ 90,5-96 độ C (195-205 độ F). 

G. Áp suất pha máy pha cà phê ở mức từ 8,5 và 9,5 bar 
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H. Thời gian chiết xuất giữa hai lần chiết xuất phải dao động trong khoảng 3.0 giây, nếu 

không sẽ nhận đánh giá "không" (“no”) cho "thời gian chiết xuất"(“ Extraction Time”). 

Thời gian chiết xuất khuyến nghị là 20-30 giây, nhƣng không bắt buộc. 

I. Phải có lớp bọt kem crema khi phục vụ Espresso, không bị vỡ mặt phủ. 

J. Espresso phải đƣợc phục vụ trong tách 60 đến 90ml để Giám khảo có thể uống theo 

yêu cầu của cuộc thi và không ảnh hƣởng đến khả năng chấm điểm chính xác; không 

loại trừ việc: tách quá nóng, không thể cầm và uống một cách an toàn, giám khảo không 

thể thực hiện quy trình đánh giá Espresso. Trƣờng hợp này sẽ nhận đánh giá "không" 

(“no”) cho "Tách Espresso chuyên dụng và chuẩn xác."(“Function and corect espresso 

vessel used”) 

K. Phục vụ Espresso cho Giám khảo cần phải kèm theo muỗng, khăn ăn phù hợp và ly 

nƣớc không hƣơng vị, nếu không thí sinh sẽ bị trừ điểm trong phần “Chú ý chi tiết." 

(“Attention to Detail”) 

L. Chỉ có cà phê rang xay và nƣớc trong phin lọc (portafilters), nếu không, sẽ bị điểm 

không (0) trên tất cả các điểm có sẵn của bảng điểm kỹ thuật và cảm quan. 

 2.2.2 Thức uống có sữa  

A. Thức uống có sữa là sự kết hợp (1) lƣợng chuẩn Espresso (theo định nghĩa Espresso 

tại 2.2.1 Espersso) và sữa bò đã đƣợc làm ấm để tạo ra một sự cân bằng hài hòa đảm 

bảo độ béo, ngọt của sữa và Espresso và có dung tích ít hơn 240ml. 

B. Thức uống có sữa có thể đƣợc phục vụ với nghệ thuật vẽ latte art hoặc một vòng tròn 

màu trắng sữa ở giữa. Thí sinh có thể lựa chọn thể hiện bất kỳ hình nghệ thuật Latte art 

nào. 

C. Thức uống có sữa phải đƣợc chứa trong tách để giám khảo có thể uống theo yêu cầu 

mà không ảnh hƣởng đến khả năng chấm điểm chính xác; không loại trừ: tách quá 

nóng, không thể cầm và uống một cách an toàn. Nếu không, sẽ bị đánh giá "không"(“no”) 

cho "Tách chuyên dụng" (“Function vessel used”). 

D. Không đƣợc phép rắc thêm các loại bột phủ, không loại trừ đƣờng, gia vị hoặc hƣơng 

liệu bột. Nếu sử dụng, thí sinh sẽ bị điểm không (0) cho mục “Cân bằng vị giác”(“Taste 

Balance”). 

E. Phải phục vụ Thức uống có sữa cho giám khảo kèm theo muỗng, khăn ăn phù hợp và 

ly nƣớc không hƣơng vị, nếu không thí sinh sẽ bị trừ điểm trong phần "Chú ý chi 

tiết"(“Attention to Detail”) 
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F. Chỉ có cà phê đã xay và nƣớc đƣợc đọng lại trong phin lọc (portafilters), nếu không 

thức uống có sữa sẽ bị điểm không(0) trên tất cả các điểm có sẵn trên bảng điểm kỹ 

thuật và cảm quan.  

2.2.3 Thức uống sáng tạo 

A. Thức uống sáng tạo thể hiện tính sáng tạo và kỹ năng của thí sinh tạo nên thức uống 

hấp dẫn, chuyên biệt và lấy Espresso làm thành phần chính. 

B. Thức uống sáng tạo phải ở dạng chất lỏng; Giám khảo có thể uống đƣợc. Đồ ăn có 

thể đi kèm với đồ uống, nhƣng Giám khảo cảm quan chỉ đánh giá đồ uống. 

C. Từng ly trong bốn phần thức uống sáng tạo phải chứa tối thiểu một lƣợng chuẩn 

Espresso (theo định nghĩa Espresso ở mục 2.2.1), nếu không thí sinh sẽ bị điểm không 

(0) cho phần “Cân bằng vị giác” (“Taste Balance”) trên bảng điểm đánh giá của phần thi 

thức uống sáng tạo. 

D. Espresso dùng cho thức uống sáng tạo phải đƣợc chuẩn bị trong suốt thời gian trình 

diễn của thí sinh, nếu không thức uống sáng tạo sẽ bị điểm không (0) cho phần “Cân 

bằng vị giác”(“Taste Balance”) trên bảng điểm đánh giá thức uống sáng tạo. 

E. Thức uống sáng tạo phải có hƣơng vị chính của Espresso; nếu không, điểm cho mục 

“Cân bằng vị giác” (“Taste Balance”) sẽ ảnh hƣởng đến kết quả đánh giá. 

F. Thức uống sáng tạo có thể đƣợc phục vụ tại nhiệt độ uống bất kỳ. 

G. Có thể sử dụng thành phần bất kỳ để chuẩn bị thức uống sáng tạo ngoại trừ thức 

uống có cồn, chiết xuất từ thức uống có cồn hoặc các sản phẩm bị kiểm soát/ cấm. Nếu 

phát hiện có những chất này trong đồ uống, thí sinh sẽ bị điểm không (0) ở tất cả các 

mục trên bảng điểm cảm quan của hạng mục thức uống sáng tạo. 

H. Phải công bố tất cả các thành phần theo yêu cầu. Thí sinh phải mang bao bì gốc tất 

cả các thành phần sử dụng trong thức uống sáng tạo để giám khảo kiểm tra xác minh 

thành phần. Nếu thí sinh không cung cấp bao bì gốc theo yêu cầu, thức uống sáng tạo 

sẽ bị các điểm không tại tất cả các mục trên bảng điểm cảm quan ở hạng mục thức uống 

sáng tạo. 

I. Phải chuẩn bị và pha chế các nguyên liệu thức uống sáng tạo tại chỗ trong suốt thời 

gian thi đấu. Quá trình chuẩn bị đƣợc chấm điểm trong mục "Thuyết minh, giới thiệu, và 

chuẩn bị tốt"(“Well explained, introduced, and prepared) trên bảng điểm cảm quan. Một 

số thành phần nhất định đƣợc chuẩn bị trƣớc (ví dụ nguyên liệu ngâm(“infusion”) trong 

24 giờ) đƣợc chấp nhận trong thời gian thi đấu. 
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 J. Chỉ có cà phê đã xay và nƣớc đƣợc đọng lại trong phin lọc (portafilters), nếu không 

thức uống sáng tạo sẽ bị điểm không(0) trên tất cả các điểm có sẵn trên bảng điểm kỹ 

thuật và cảm quan.  

3.0  QUY TRÌNH THI ĐẤU  

3. 1  TÓM TẮT  

A. Nơi tổ chức cuộc thi sẽ bao gồm một sân khấu với 2 khu vực thi đấu, đánh số 1, 2. 

B. Mỗi thí sinh sẽ đƣợc ấn định thời gian bắt đầu và vị trí khu vực thi đấu. 

C. Mỗi thí sinh sẽ có 37 phút tại khu vực thi đấu ấn định bao gồm các phân đoạn sau 

đây: 

i. 15 phút chuẩn bị (Preparation Time) 

ii.15 phút thi đấu/trình diễn (Compettition/Performance Time) 

iii.7 phút thu dọn (Clean-Up Time) 

D. Trình tự thi đấu theo quy trình . 

Khu vực thi đấu 1 Khu vực thi đấu 2 

Barista thứ 1  

15 phút chuẩn bị Barista thứ 2 

15 phút thi đấu 15 phút chuẩn bị 

7 phút thu dọn 15 phút thi đấu 

Barista thứ 3 7 phút thu dọn 

15 phút chuẩn bị Barista thứ 4 

15 phút thi đấu 15 phút chuẩn bị 

7 phút thu dọn 15 phút thi đấu 

 7 phút thu dọn 

 

E. Cuộc thi sẽ bao gồm ba vòng thi: Vòng loại (tất cả các thí sinh), Bán kết (16 thí sinh) 

và Chung kết (6 thí sinh). 
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F. VNBC có thể, toàn quyền quyết định, lập lịch nhiều vòng thi trong một ngày (nghĩa là 

bán kết và chung kết có thể đƣợc tổ chức trong cùng một ngày). Thí sinh sẽ không nhận 

đƣợc bảng điểm đến khi họ hoàn thành cuộc thi. 

G. Khi kết thúc vòng loại, sẽ có buổi lễ công bố các thí sinh lọt vòng Bán kết. Yêu cầu tất 

cả thí sinh đã vƣợt qua vòng đầu tiên tham dự buổi lễ này. Tại vòng Bán kết, 6 thí sinh 

có điểm số cao nhất sẽ vào vòng Chung kết. Thí sinh sẽ không đƣợc nhận phiếu điểm 

để xem lại hoặc nhận điểm của họ cho đến khi họ hoàn thành phần thi của mình. 

3.2 TỔNG QUAN KHU VỰC THI ĐẤU  

3.2.1 Bố trí trên khu vực thi đấu  

 

Từng khu vực thi đấu phải đƣợc bố trí nhƣ hình 1, tuy nhiên hai khu vực thi đấu có thể đƣợc 
đặt theo cách thức phù hợp nhất với vị trí không gian và lƣu ý bố trí khu vực thi đấu dễ dàng, 
khoảng cách từ khu vực chuẩn bị của barista đến các khán đài, tạo thuận lợi cho khán giả, và 
bố trí máy quay. Đây là kích thƣớc bàn mà VNBC sẽ sử dụng. 

4. 0  MÁY, PHỤ KIỆN & NGUYÊN LIỆU THÔ  

4.1  MÁY PHA ESPRESSO  

Thí sinh chỉ có thể sử dụng máy pha cà phê do VNBC cung cấp từ nhà tài trợ máy pha cà phê 

chính thức của VNBC. Không sử dụng loại máy khác trên sân khấu. 

Máy pha 

Cà phê 

Espresso 
 

Vòng tròn không có truyền thông (Đường kính 7m) 

 
LƢU Ý: MÁY XAY CÀ PHÊ ĐẶT BẤT KỲ BÊN NÀO CỦA MÁY PHA CÀ PHÊ. 
 

 

Bàn trình diễn 

 

Bàn để máy 
 
Bàn thao tác 
 
Thùng rác 
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Máy pha cà phê Espresso do VNBC cung cấp có thông số kỹ thuật cố định và thí sinh không 

thể tự ý thay đổi. Máy pha cà phê sẽ đƣợc hiệu chỉnh theo các thông số kỹ thuật nhƣ sau: Nhiệt 

độ sẽ đƣợc đặt ở mức từ 90,5-96 độ C (195-205 độ F), và áp suất đặt ở mức giữa 8,5 và 9,5 

bar. 

4.2  KHÔNG CÓ CHẤT LỎNG HOẶC NGUYÊN LIỆU TRONG MÁY  

Không có chất lỏng hoặc bất kỳ loại nguyên liệu gì đƣợc đặt hoặc đổ phía trên máy pha 

Espresso (nghĩa là không có nƣớc trong ly, không đổ hoặc trộn các chất lỏng hoặc nguyên liệu, 

không có thành phần hâm nóng ). Nếu thí sinh đặt hoặc đổ chất lỏng hoặc nguyên liệu lên trên 

máy, sẽ bị điểm không (0) cho mục Quản lý khu vực(Station Management) trên bảng điểm kỹ 

thuật. 

4.3  TRUẤT QUYỀN THI ĐẤU  

Thí sinh không thể thay đổi, điều chỉnh hoặc thay thế bất kỳ linh kiện, chế độ thiết lập, hoặc 

thành phần của máy pha cà phê Espresso. Nếu có bất kỳ thay đổi hoặc điều chỉnh, sẽ là căn cứ 

để truất quyền thi đấu của thí sinh (nghĩa là thay đổi phin lọc, miếng lót, nhiệt độ, áp suất, vòi 

hơi v.v.) Nếu làm hƣ hại thiết bị cho cuộc thi do sử dụng sai hoặc lạm dụng, sẽ là căn cứ để 

truất quyền thi đấu theo quyết định của Trƣởng ban giám khảo. 

4.4  MÁY XAY CÀ PHÊ  

Thí sinh VNBC phải sử dụng một loại máy xay theo quy định của Nhà tài trợ chính thức máy 

xay cho VNBC, để chuẩn bị cà phê trong mỗi vòng thi. Máy xay đƣợc cung cấp có thông số kỹ 

thuật cố định, có phễu và thí sinh không thể mở và điều chỉnh bất kỳ chức năng nào của máy. 

Thí sinh có thể điều chỉnh kích cỡ hạt xay và khối lƣợng xay từ các các nút điều khiển bên 

ngoài. Máy xay cung cấp sẽ đƣợc hiệu chỉnh thông số kỹ thuật tƣơng tự cho từng thí sinh.  

Thí sinh không thể sử dụng nhiều hơn hai (2) máy xay tổng cộng để chuẩn bị cà phê trong thời 

gian trình diễn, nếu không thí sinh sẽ bị nhận điểm không (0) trong mục Quản lý khu vực thi 

đấu(Station Management) trên bảng điểm Kỹ thuật. 

4.5  THIẾT BỊ ĐIỆN BỔ SUNG  

Ngoài máy xay đƣợc cung cấp, thí sinh có thể sử dụng tối đa hai thiết bị điện bổ sung trong quá 

trình thi đấu. Thí sinh phải thông báo cho nhà tổ chức sự kiện VNBC trƣớc khi đến VNBC về 

bất kỳ thiết bị điện mang theo (nghĩa là miếng đệm nóng, máy trộn tay, v.v.), nếu không thí sinh 

có thể không đƣợc phép sử dụng thiết bị đó khi trình diễn. Thí sinh chịu trách nhiệm đảm bảo 

thiết bị điện của họ có thể sử dụng đƣợc tại VNBC và mang theo bộ chuyển đổi điện cần thiết 

cho hoạt động của thiết bị. VNBC sẽ không cung cấp bộ điều chỉnh hoặc chuyển đổi điện. 
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4.6  CUNG CẤP THIẾT BỊ & VẬT TƯ 

Mỗi khu vực của thí sinh sẽ đƣợc trang bị nhƣ sau:  

 Bàn máy (dùng để đặt máy pha cà phê, máy xay) 

 Bàn pha chế (đặt các khay, đồ thủy tinh và phụ kiện bổ sung);  

 Bàn trình bày (Bàn của ban giám khảo);  

 Máy pha cà phê Espresso;  

 Máy xay;  

 Hộp đựng cà phê rang;  

 Sữa nguyên chất;  

 Thùng rác;  

 Xe đẩy đồ của bồi bàn (để sử dụng trong quá trình chuẩn bị và thu dọn.) (Mục 3.2.1) 

4.7  THIẾT BỊ & VẬT TƯ KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG 

Yêu cầu thí sinh mang tất cả các vật tƣ bổ sung cần thiết cho phần trình diễn; nếu không thí 

sinh có thể không đủ trang thiết bị để hoàn thành phần thi của mình. Thí sinh nên chuẩn bị 

nhiều vật dụng dự phòng nếu có bể vỡ trong quá trình vận chuyển và quá trình thi của các thí 

sinh. Thí sinh chịu trách nhiệm đối với thiết bị và phụ kiện của riêng họ tại cuộc thi. Ban tổ chức 

VNBC, tình nguyện viên và nhân viên sự kiện không chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các 

đồ để lại phòng chuẩn bị hoặc khu vực thi đấu. 

Danh mục vật tƣ thí sinh có thể mang đến bao gồm: 

• Cà phê (để thực hành và thi đấu) 

• Thiết bị điện bổ sung (tối đa hai thiết bị) 

• Tamper 

• Shot Glasses 

• Ca đánh sữa 

• Sữa (tùy chọn sử dụng sữa do VNBC cung cấp) 

• Tách và đĩa lót cần thiết 

• Muỗng 

• Bất cứ đồ dùng chuyên dụng cần thiết 

• Tất cả các thiết bị/phụ kiện cần thiết cho Thức uống sáng tạo 

• Khăn  

• Ly nƣớc (cho bốn vị Giám khảo cảm quan) 

• Nƣớc (cho bốn vị Giám khảo cảm quan) 
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• Khăn phục vụ /vải sạch (cho thực hành và thi đấu) 

• Đồ làm vệ sinh (bàn chải quầy, bàn chải máy xay, v.v.) 

• Khay (phục vụ đồ uống cho giám khảo) 

• Tất cả các phụ kiện cho bàn trình diễn  

• Xe đẩy đồ phục vụ (tùy chọn sử dụng loại do VNBC cung cấp) 

5.0  CHỈ DẪN THÍ SINH TRƯỚC THỜI GIAN CHUẨN BỊ  

5.1  CUỘC HỌP ĐỊNH HƯỚNG CHO THÍ SINH  

Trƣớc khi bắt đầu sự kiện VNBC, sẽ tổ chức Cuộc họp Định hƣớng cho Thí sinh. Cuộc họp này 

là bắt buộc đối với tất cả các thí sinh. Trong cuộc họp này, ngƣời quản lý sân khấu VNBC và 

Trƣởng ban giám khảo sẽ thông báo, giải thích quy trình thi đấu, tổng quan lịch thi đấu, tham 

quan sân khấu và khu vực hậu trƣờng. Đây sẽ là cơ hội cho các thí sinh đặt câu hỏi và/hoặc 

phát biểu ý kiến với ngƣời quản lý sân khấu VNBC và/hoặc Trƣởng ban giám khảo. Nếu thí 

sinh không lập và báo kế hoạch trƣớc với nhà tổ chức sự kiện VNBC và không tham dự cuộc 

họp định hƣớng, họ có thể bị Trƣởng ban giám khảo truất quyền thi đấu. 

5.1.1 Máy xay và Thiết bị điện bổ sung 

Nếu thí sinh đã mang thiết bị điện bổ sung, hoặc nếu thí sinh có kế hoạch sử dụng một trong 

các máy xay đƣợc cung cấp, thí sinh cần phải thông báo cho ngƣời quản lý sân khấu VNBC 

trƣớc khi bắt đầu thi (xem phần 5.6.1 để biết thêm thông tin). 

5.2  PHÒNG THỰC HÀNH CHUẨN BỊ  

Sẽ có khu vực sân khấu đƣợc quy định làm phòng chuẩn bị/thực hành cho các thí sinh. Khu 

vực này sẽ đƣợc dành cho các thí sinh, huấn luyện viên, tình nguyện viên và Ban tổ chức 

VNBC. Giám khảo VNBC, báo chí/truyền thông, thành viên gia đình thí sinh, hỗ trợ viên không 

đƣợc có mặt ở khu vực này khi chƣa có sự đồng ý của nhà tổ chức sự kiện VNBC. Phòng thực 

hành/chuẩn bị sẽ đƣợc giới hạn cho thí sinh, một (1) huấn luyện viên, và một (1) ngƣời trợ 

giúp/thông dịch viên, trừ khi đƣợc thông báo bởi ngƣời quản lý sân khấu. Thí sinh sẽ có thể để 

thiết bị, phụ kiện, nguyên liệu, v.v. trong phòng này và tự lo bảo quản. Tủ lạnh và tủ đông sẽ 

đƣợc cung cấp để chứa nguyên liệu cần giữ mát hoặc đông lạnh. Phòng này cũng sẽ bao gồm 

bàn rửa chén cho thí sinh để rửa tách và đồ dùng. Thí sinh chịu trách nhiệm làm sạch đĩa và đồ 

thủy tinh riêng của họ, và bảo quản các vật phẩm này. Cán bộ điều hành và nhân viên sự kiện 

không chịu trách nhiệm về việc rơi vỡ hoặc mất mát đĩa hoặc đồ dùng của thí sinh. 
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5.3  THỜI GIAN THỰC HÀNH  

Phòng chuẩn bị/thực hành sẽ có 2 máy pha cà phê Espresso và 2 máy xay là thiết bị trang bị 

riêng cho cuộc thi. Mỗi thí sinh có thể có một giờ thực hành theo lịch trình. Các lần thực hành 

sẽ đƣợc sắp xếp theo thời gian thi đấu (nghĩa là thí sinh theo lịch trình thi đầu tiên sẽ có thời 

gian thực hành theo lịch trình sớm nhất). Các thí sinh sẽ đƣợc gửi qua email lịch trình thực 

hành trƣớc sự kiện VNBC. Nếu một thí sinh không thể tham dự vào thời gian thực hành quy 

định, phải có trách nhiệm chuyển sang cho thí sinh khác hoặc tìm thời gian thay thế. VNBC 

không đảm bảo việc ra vào khu vực thực hành ngoài thời gian thực hành đã đƣợc ấn định. 

5.4  ÂM NHẠC TRONG THI ĐẤU  

Thí sinh có thể mang đĩa nhạc CD, thiết bị MP3, USB, điện thoại để bật trong suốt Vòng bán kết 

và Chung kết. Nêu sử dụng điện thoại thông minh, điện thoại này phải có khe cắm 3.5mm 

(không adapter),đƣợc mở khóa (không có mật mã màn hình) và không ở Chế độ máy bay & 

Không làm phiền. Âm nhạc không có nội dung thô tục, nếu không có thể bị phạt điểm số ở mục 

"Trình diễn: Tính chuyên nghiệp" trên Bảng điểm cảm quan. Thí sinh phải đánh dấu rõ ràng tên 

thí sinh trên các thiết bị chứa âm nhạc. Thí sinh có trách nhiệm cung cấp cho ngƣời quản lý sân 

khấu VNBC hoặc nhân viên âm thanh hình ảnh của thiết bị chứa âm nhạc của mình trƣớc khi 

bắt đầu cuộc thi. Thí sinh cũng có trách nhiệm nhận các thiết bị chứa âm nhạc từ ngƣời quản lý 

sân khấu VNBC hoặc nhân viên âm thanh hình ảnh sau cuộc thi. Các thiết bị không đƣợc lấy lại 

sẽ bị hủy bỏ sau cuộc thi.  

5.5  ĐÚNG GIỜ  

Thí sinh nên có mặt ở phòng chuẩn bị/thực hành tối thiểu 60 phút trƣớc thời gian chuẩn bị bàn 

7 phút. Bất kỳ thí sinh chƣa có mặt và sẵn sàng bắt đầu ngay lập tức tại thời điểm bắt đầu phần 

chuẩn bị có thể bị loại. 

5.6  SẮP XẾP KHU VỰC THI ĐẤU  

Điều hành trƣởng sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo từng khu vực thi đấu của thí sinh đƣợc sắp xếp 

khi thí sinh yêu cầu trƣớc thời gian chuẩn bị (nghĩa là điều hành trƣởng sẽ đảm bảo máy xay, 

hoặc thiết bị điện khác đƣợc đặt bên phải hoặc bên trái máy pha Espresso theo yêu cầu của thí 

sinh). 

5.6.1 Sắp xếp khu vực thi đấu – Máy xay và Thiết bị điện khác 

Nếu thí sinh mang thiết bị điện bổ sung hoặc nếu thí sinh có kế hoạch sử dụng một trong các 

máy xay đƣợc cung cấp, thí sinh cần thông báo cho ngƣời quản lý sân khấu VNBC trƣớc khi 

bắt đầu cuộc thi. Điều hành trƣởng sẽ liên lạc với thí sinh trƣớc khi bắt đầu phần chuẩn bị của 

thí sinh. Cho phép thí sinh giúp điều hành trƣởng mang thiết bị điện bổ sung đến sân khấu nếu 
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thí sinh mong muốn; tuy nhiên, khi các thiết bị đã sắp đặt và cắm điện, thí sinh sẽ không đƣợc 

phép chạm vào các đồ đó và phải rời sân khấu ngay lập tức. Xin lƣu ý: không đặt cà phê hạt 

trong phễu đƣợc kèm theo máy xay hoặc để riêng ra, cho đến khi thời gian chuẩn bị của thí 

sinh bắt đầu. 

5.7  NGƯỜI TRỢ GIÚP/TRỢ LÝ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LÊN SÂN KHẤU  

Không ai ngoài thí sinh, thông dịch viên đƣợc chỉ định (theo yêu cầu) và nhân viên đƣợc VNBC 

cho phép đƣợc phép lên sân khấu trong quá trình chuẩn bị, trình diễn và thu dọn. Việc không 

tuân thủ có thể dẫn đến việc thí sinh bị loại khỏi cuộc thi. 

5.8  THÔNG DỊCH VIÊN  

Thí sinh có thể thuyết trình bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Nếu chỉ thuyết trình bằng tiếng Việt, 

thí sinh phải gửi bản kế hoạch toàn bộ nội dung thuyết trình cho Ban điều hành VNBC qua 

email info@cafeshow.com.vn. 

5.9 CUNG CẤP XE ĐẦY PHỤC VỤ TRÊN SÂN KHẤU  

Xe đẩy phục vụ sẽ có sẵn cho thí sinh vận chuyển đồ từ và đến khu vực thi đấu. Trƣớc thời 

gian chuẩn bị, thí sinh sẽ sắp xếp lên xe đẩy vật tƣ, đồ thủy tinh cần thiết cho cuộc thi. Mỗi thí 

sinh sẽ đƣợc chỉ định một cán bộ điều hành khu vực thi đấu, ngƣời sẽ hỗ trợ thí sinh đẩy xe từ 

khu vực chuẩn bị đến khu vực thi đấu quy định. Chỉ cán bộ điều hành (runner) đƣợc chỉ định sẽ 

đƣợc phép hỗ trợ thí sinh trên sân khấu với xe đẩy. Khi trên sân khấu, cán bộ điều hành đƣợc 

chỉ định sẽ hỏi thí sinh xem khu vực thi đấu đƣợc bố trí đã phù hợp yêu cầu chƣa; nếu thí sinh 

nói “Có” (“Yes”) cán bộ điều hành sẽ rời khỏi sân khấu; nếu thí sinh nói "không", thí sinh sẽ cho 

biết cần có thêm những thay đổi bổ sung gì. Cán bộ điều hành và thí sinh đƣợc phép cùng điều 

chỉnh bố trí khu vực thi đấu theo yêu cầu của thí sinh. 

Khi khu vực thi đấu đƣợc sắp xếp xong, đáp ứng yêu cầu của thí sinh, cán bộ điều hành sẽ giới 

thiệu với thí sinh với ngƣời đếm thời gian chuẩn bị và rời khỏi sân khấu. 

6.0  THỜI GIAN CHUẨN BỊ 

6.1  BẮT ĐẦU THỜI GIAN CHUẨN BỊ  

Mỗi thí sinh sẽ có thời gian 15 phút chuẩn bị. Khi thí sinh trƣớc bắt đầu trình diễn, thí sinh kế 

tiếp có thể bắt đầu thời gian chuẩn bị 15 phút của mình theo hƣớng dẫn của ngƣời quản lý sân 

khấu VNBC và/hoặc ngƣời bấm giờ đƣợc chỉ định. Bấm giờ chuẩn bị và thi đấu là tùy chọn 

theo quyết định của ngƣời quản lý sân khấu với điều kiện có sẵn một phƣơng pháp bấm giờ 

độc lập. Trong Nội quy và Quy định, hƣớng dẫn bấm giờ chuẩn bị và thi đấu chỉ áp dụng nếu 

ngƣời quản lý sân khấu sử dụng. 

mailto:info@cafeshow.com.vn
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Khi thí sinh tới khu vực thi đấu theo chỉ định và chấp thuận khu vực thi đấu đƣợc sắp xếp theo 

yêu cầu của mình, ngƣời bấm giờ chuẩn bị chính thức sẽ hỏi thí sinh xem liệu thí sinh đó đã 

sẵn sàng bắt đầu chƣa. Thí sinh phải nhấn nút khởi động trên bảng điều khiển từ xa gắn vào 

đồng hồ để bắt đầu thời gian chuẩn bị 15 phút trƣớc khi chạm vào bất cứ đồ gì ở khu vực thi 

đấu. Ngƣời bấm giờ sẽ bắt đầu bấm giờ tại thời điểm thí sinh nhấn nút khởi động trên điều 

khiển từ xa. Nếu thời gian chuẩn bị của thí sinh đã bắt đầu nhƣng thí sinh chƣa sẵn sàng, thời 

gian của thí sinh có thể đƣợc bắt đầu theo quyết định của Quản lý Sân khấu, Thí sinh có trách 

nhiệm đảm bảo sẵn sàng trƣớc khi bắt đầu thời gian chuẩn bị. 

6.2  XE ĐẨY  

Thí sinh chịu trách nhiệm bốc dỡ vật tƣ lên xe đẩy hàng. Ngƣời đếm thời gian chuẩn đƣa xe ra 

khỏi sân khấu vào cuối thời gian chuẩn bị của thí sinh. Xe đẩy hàng không đƣợc phép trên sân 

khấu khi trình diễn. Xin lƣu ý nếu có đồ để lại trên xe sau khi thời gian chuẩn bị của thí sinh kết 

thúc, thí sinh không thể lấy lại những đồ này cho đến khi tiến hành phần trình diễn. (Xem "Quên 

phụ kiện") 

6.3  BÀN THUYẾT TRÌNH CỦA BAN GIÁM KHẢO  

Bàn của giám khảo có thể đƣợc sắp xếp trong thời gian chuẩn bị của thí sinh. Cho phép đặt 

nƣớc cho giám khảo trên bàn này trong suốt thời gian chuẩn bị của thí sinh; tuy nhiên, không 

đƣợc đổ nƣớc vào ly trƣớc khi bắt đầu phần trình diễn của thí sinh, nếu không thí sinh sẽ nhận 

đƣợc điểm 0 trong phần "Trình bày: Tính chuyên nghiệp" (" Presentation : professionalism " ) 

trên bảng điểm cảm quan. Nếu thí sinh không muốn đặt sẵn bàn giám khảo trong thời gian 

chuẩn bị, thí sinh có thể sắp xếp bàn đó khi bắt đầu thời gian trình diễn. 

6.4   THỰC HÀNH 

Thí sinh đƣợc phép và khuyến khích thực hành pha chế thử trong thời gian chuẩn bị. "Pucks" 

(còn đƣợc gọi là "bã cà phê") có thể vẫn còn trong phin lọc khi bắt đầu thời gian thi đấu của thí 

sinh. 

6.5  LY LÀM NÓNG TRƯỚC  

Ly có thể đƣợc làm nóng trƣớc trong thời gian chuẩn bị của thí sinh. Tuy nhiên, không có nƣớc 

trong ly khi bắt đầu thời gian thi đấu của thí sinh. Không thể đặt chất lỏng hoặc nguyên liệu lên 

trên máy, nếu không sẽ bị điểm không cho phần "Quản lý khu vực thi đấu"( "Station 

Management") 

6.6  KẾT THÚC THỜI GIAN CHUẨN BỊ  

Thí sinh không đƣợc vƣợt quá thời gian chuẩn bị 15 phút đƣợc phân bổ. Ngƣời bấm giờ sẽ 

đƣa ra cho thí sinh cảnh báo 10 phút, 5 phút, 3 phút, 1 phút và 30 giây và trong thời gian chuẩn 



Giải vô địch Quốc gia Barista Việt Nam 2022 - Nội quy và Quy định - Phiên bản 06.30.2022   Trang 20 

bị 15 phút. Khi đến 15 phút, ngƣời bấm giờ chuẩn bị sẽ thông báo thời gian đã hết và yêu cầu 

thí sinh ra khỏi khu vực thi đấu. Bất kỳ thí sinh nào không ngừng công việc chuẩn bị trong vòng 

15 phút sẽ phải bị điểm trừ nhƣ nêu trong mục 7.10. 

7.0  THỜI GIAN THI ĐẤU  

7.1 LỜI GIỚI THIỆU CỦA CHỦ TRÌ  

Ngay trƣớc khi bắt đầu thuyết trình, Chủ trì buổi lễ (ngƣời dẫn chƣơng trình) sẽ giới thiệu thí 

sinh với khán giả. Yêu cầu thí sinh đeo micro không dây khi trình diễn; tuy nhiên, míc-rô sẽ chỉ 

bật trong thời gian trình diễn. 

7.2 THÔNG DỊCH VIÊN 

Mỗi thí sinh có thể chọn và tự bỏ chi phí cho thông dịch viên của mình. Trong cuộc thi, thông 

dịch viên của Ban tổ chức chỉ có thể thông tin giữa thí sinh và ngƣời dẫn chƣơng trình và 

không thể chỉnh sửa, chỉnh trang hoặc thay đổi hội thoại khi dịch. Không cho thêm thời gian thi 

đấu khi sử dụng thông dịch viên. 

7.3 BẮT ĐẦU THỜI GIAN THI ĐẤU 

Ngƣời chủ trì sẽ hỏi thí sinh xem đã sẵn sàng bắt đầu chƣa. Trƣớc khi giới thiệu về bản thân 

với ban giám khảo, thí sinh phải bấm đồng hồ bằng cách nhấn nút trên điều khiển từ xa hoặc 

sử dụng phƣơng pháp theo hƣớng dẫn của ngƣời quản lý sân khấu. Ngƣời bấm giờ theo chỉ 

định sẽ bắt đầu bấm giờ đồng hồ vào thời điểm thí sinh bắt đầu bấm giờ đồng hồ chính thức, 

để bắt đầu phàn trình diễn/thi đấu. 

Thí sinh chịu trách nhiệm đếm và giám sát thời gian trôi qua trong suốt thời gian thi đấu/trình 

diễn, mặc dù thí sinh có thể yêu cầu kiểm tra thời gian tại bất kỳ thời điểm nào. Ngƣời bấm giờ 

thi đƣa ra cho thí sinh cảnh báo 30 giây, 1 phút, 3 phút, 5 phút và 10 phút trong thời gian thi 

đấu 15 phút. Ngƣời bấm giờ đƣợc yêu cầu phải thông báo cảnh báo theo thời gian thực và có 

thể ngắt lời thí sinh đang nói. 

Nếu trục trặc đồng hồ vì bất kỳ lý do nào, thí sinh không đƣợc dừng lại phần trình diễn. Trong 

trƣờng hợp đồng hồ bị trục trặc, thời gian của ngƣời bấm giờ là thời gian chính thức cho cuộc 

thi. Thí sinh sẽ nhận đƣợc những cảnh báo thời gian nhƣ nêu ở trên. 

7.4 GIỚI THIỆU THÍ SINH  

Khi bắt đầu phần trình diễn, thí sinh sẽ tự giới thiệu với bốn vị Giám khảo cảm quan và Trƣởng 

ban giám khảo. Bốn vị Giám khảo cảm quan và Trƣởng ban giám khảo sẽ ở phía sau bàn trình 

diễn của ban giám khảo. Giám khảo kỹ thuật sẽ đứng về một bên của khu vực thi đấu hoặc ở 

phía sau và sẽ thận trọng, không ảnh hƣởng đến các thí sinh. Giám khảo phụ có thể có mặt 

trên sân khấu. Giám khảo phụ không đƣợc làm cản trở thí sinh hoặc chắn đƣờng vị trí giám 

khảo chính thức; họ phải đƣợc bố trí phía sau Giám khảo cảm quan hoặc cuối bàn giám khảo. 

Giám khảo phụ sẽ không chấm điểm phần thuyết trình. Họ có mặt chỉ đơn giản để theo dõi, ghi 
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chép trình diễn của thí sinh, để giám khảo chính thảo luận, xem xét và cân nhắc. Không bắt 

buộc có giám khảo phụ. 

7.5 CÁC YÊU CẦU PHỤC VỤ ĐỒ UỐNG  

Tất cả các đồ uống phải đƣợc phục vụ tại bàn giám khảo. Không phục vụ đồ uống tại bàn giám 

khảo, thí sinh sẽ nhận điểm "0" cho phần Cân Bằng Hƣơng và Vị (Taste Balance and Flavor) 

(đƣợc áp dụng). 

(Xem phần 2.0 THI ĐẤU và 2.1 ĐỊNH NGHĨA ĐỒ UỐNG) 

Yêu cầu thí sinh phục vụ và/hoặc cung cấp nƣớc không hƣơng vị cho bốn vị Giám khảo cảm 

quan cho mỗi vòng thi. Thí sinh có thể phục vụ nƣớc không hƣơng vị cho giám khảo khi bắt 

đầu thời gian trình diễn, hoặc khi phục vụ lần thứ nhất và phải rót nƣớc vào tách khi có yêu cầu 

trong thời gian thuyết trình. 

7.6 NGƯỜI HỖ TRỢ SÂN KHẤU (RUNNER) THU DỌN ĐỒ UỐNG  

Sau khi từng loại đồ uống đã đƣợc giám khảo đánh giá, ngƣời hỗ trợ sân khấu( runner) sẽ dọn 

đồ uống khỏi bàn thuyết trình của giám khảo theo chỉ đạo của Trƣởng ban giám khảo. Ngƣời 

hỗ trợ sân khấu(runner) sẽ thu dọn chén, đĩa và muỗng đã sử dụng ở phần trình bày trƣớc. 

Nếu thí sinh có chỉ dẫn đặc biệt cho ngƣời hỗ trợ sân khấu(runner), thí sinh cần giải thích 

những chỉ dẫn này cho ngƣời quản lý sân khấu VNBC và ngƣời hỗ trợ sân khấu(runner) trƣớc 

khi bắt đầu thời gian thi đấu, nếu không, thu dọn chén, đĩa và muỗng. Nếu không có hƣớng dẫn 

cho ngƣời quản lý sân khấu VNBC, và nếu đồ dùng thí sinh muốn mang lên sân khấu bị ngƣời 

hỗ trợ sân khấu(runner) thu dọn, cho phép nhận lại đồ theo quy định 8.2 Quên phụ kiện. Ngƣời 

hỗ trợ sân khấu(runner) sẽ nỗ lực hợp lý để tránh cản trở thí sinh nhƣng trách nhiệm của thí 

sinh phải quản lý khu vực thi đấu thành công. 

7.7 KHU VỰC THI ĐẤU  

Thí sinh chỉ có thể sử dụng khu vực làm việc do VNBC chỉ định: bàn để máy, bàn pha chế, và 

bàn thuyết trình. Việc đặt đồ đạc và/hoặc các thiết bị khác trực tiếp lên hoặc trên sàn khu vực 

thi đấu (ví dụ, giá đỡ, bàn, giá để đồ ăn, ghế băng, v.v.) sẽ khiến thí sinh tự động bị loại. Thí 

sinh không thể sử dụng bất kỳ khoảng trống dƣới bàn thi đấu để trữ đồ, nếu không thí sinh sẽ 

bị điểm 0 trong phần "Quản lý khu vực thi đấu/Dọn dẹp khu vực làm việc lúc kết thúc" (Station 

management/Clean working area at end) trên bảng điểm kỹ thuật. Cho phép ngoại lệ duy nhất 

là hộp knockbox chứa bã cà phê, kệ hoặc giàn cần thiết để barista thuận lợi sử dụng máy pha 

espresso và bàn thuyết trình. 

7.8 KẾT THÚC THỜI GIAN THI ĐẤU  

Thời gian thi đấu sẽ dừng khi thí sinh nhấn nút dừng trên điều khiển từ xa gắn vào đồng hồ 

hoặc giơ tay và nói "time", tùy cách nào nhanh hơn. Nếu thí sinh chọn cách nói "time" mà 

không nhấn nút dừng trên điều khiển từ xa, thí sinh có trách nhiệm nói to và rõ ràng, báo hiệu 

cho ngƣời bấm giờ hoặc Trƣởng ban giám khảo.  
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Thí sinh có thể chọn kết thúc phần trình diễn vào bất cứ lúc nào. Ví dụ, thí sinh có thể dừng 

đồng hồ khi đồ uống cuối cùng đƣợc đặt trên bàn giám khảo hoặc có thể chọn quay trở lại khu 

vực thi đấu để dọn dẹp trƣớc khi dừng đồng hồ. Chỉ có thời gian do ngƣời bấm giờ hoặc 

Trƣởng ban giám khảo ghi lại sẽ đƣợc sử dụng để tính điểm. 

Thí sinh đƣợc phép có tối đa 15 phút hoàn thành phần trình diễn mà không bị trừ điểm. Không 

trừ điểm hoặc cộng điểm thí sinh hoàn thành trình diễn ít hơn 15 phút. 

7.9 THÔNG TIN SAU THỜI GIAN THI ĐẤU  

Thí sinh không đƣợc nói chuyện với các giám khảo khi trình diễn kết thúc. Bất kỳ thông tin cung 

cấp cho giám khảo sau khi hoàn thành thuyết trình sẽ không đƣợc xem xét để tính điểm đánh 

giá. Thí sinh có thể tiếp tục trao đổi với Chủ trì sau khi thời gian thi đấu kết thúc; tuy nhiên, ban 

giám khảo sẽ không bị tác động bởi cuộc trao đổi đó hoặc thông tin đƣợc đƣa ra sau thời gian 

thi đấu. 

7.10 PHẠT VI PHẠM THỜI GIAN 

A. Nếu thí sinh không hoàn thành phần chuẩn bị hoặc thuyết trình trong thời gian phân bổ 15 

phút, thí sinh đƣợc phép tiếp tục đến khi hoàn thành phần chuẩn bị hoặc thuyết trình. 

B. Một điểm sẽ đƣợc khấu trừ cho mỗi giây trong vòng 15 phút từ tổng số điểm tối đa là 60 

điểm (1 phút). 

C. Bất kỳ thí sinh có phần chuẩn bị hoặc trình diễn vƣợt quá 16 phút sẽ bị loại. 

7.11 HUẤN LUYỆN  

Không đƣợc chỉ dẫn hoặc 'huấn luyện' cho thí sinh trong suốt thời gian thi đấu, theo quy định 

phạt truất quyền thi đấu. VNBC khuyến khích khán giả tham gia và ngƣời ủng hộ nhiệt tình 

nhƣng không can thiệp vào cuộc thi (Xin lƣu ý: huấn luyện viên, ngƣời ủng hộ, bạn bè, hoặc 

thành viên gia đình không đƣợc phép lên sân khấu trong khi cuộc thi đang diễn ra, nếu không 

thí sinh sẽ bị Trƣởng ban giám khảo truất quyền thi đấu). 

8.0  CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT  

A. Thí sinh có thể giơ tay và tuyên bố "trục trặc kỹ thuật" “Technical Time out” trong trƣờng hợp 

thí sinh tin rằng có vấn đề kỹ thuật với bất kỳ thiết bị do cung cấp VNBC nhƣ sau: 

i. Máy pha cà phê (bao gồm phần điện, áp suất hơi, trục trặc hệ thống điều khiển, thiếu 

nƣớc hoặc trục trặc ) 

ii. Máy xay 

iii. Bất kỳ thiết bị điện khác (trừ đồng hồ trong thi đấu) 

iv. Thiết bị âm thanh hình ảnh (chẳng hạn âm nhạc của thí sinh hoặc microphone) 

Thời gian chuẩn bị hoặc thi đấu sẽ đƣợc ngƣời quản lý sân khấu cho tạm dừng (trong thời gian 

chuẩn bị) hoặc do Trƣởng ban giám khảo (trong thời gian thi). Ngƣời bấm giờ chính thức sẽ ghi 
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lại thời gian khi có thông báo "trục trặc kỹ thuật" “Technical Time out” . Trách nhiệm của thí sinh 

là đảm bảo ngƣời bấm giờ biết rõ thông báo trục trặc kỹ thuật.  

B. Nếu ngƣời quản lý sự kiện/Trƣởng ban giám khảo thống nhất vấn đề kỹ thuật có thể dễ dàng 

giải quyết, họ sẽ quyết định thời lƣợng thích hợp cộng thêm cho thí sinh. Khi kỹ thuật viên đã 

khắc phục sự cố, thời gian của thí sinh sẽ tiếp tục. 

C. Nếu vấn đề kỹ thuật không thể giải quyết kịp thời, ngƣời quản lý sự kiện/Trƣởng ban giám 

khảo sẽ quyết định liệu thí sinh có hay không nên chờ đợi để tiếp tục phần trình diễn hoặc dừng 

trình diễn và bắt đầu tại thời điểm khác đƣợc ấn định lại. 

D. Nếu thí sinh phải dừng thời gian thi đấu, thí sinh cùng với Trƣởng ban giám khảo và ngƣời 

quản lý sự kiện sẽ sắp xếp lại lịch trình để thí sinh hoàn thành đầy đủ lại phần thi vào thời điểm 

sau đó. 

E. Nếu xác định vấn đề kỹ thuật do lỗi của thí sinh hoặc thiết bị cá nhân của thí sinh, Trƣởng 

ban giám khảo có thể xác định không bổ sung thêm thời gian cho thí sinh, và thời gian chuẩn bị 

hoặc thi đấu sẽ đƣợc tiếp tục mà không cộng thêm thời gian. 

F. Không cộng thêm thời gian khi sự cố kỹ thuật do sử dụng không đúng cách; do đó trách 

nhiệm của tất cả các thí sinh là phải để hiểu và tuân thủ sử dụng đúng cách tất cả các thiết bị 

thi đấu. 

G. Trục trặc kỹ thuật do không đồng nhất hoặc khác biệt giữa các group head cần phải điều 

chỉnh chỉ có thể đƣợc công bố trong thời gian chuẩn bị. 

8.1  CẢN TRỞ  

A. Nếu bất kỳ cá nhân, chẳng hạn tình nguyện viên, ban giám khảo, khán giả, hoặc nhiếp ảnh 

gia là trở ngại đối với thí sinh, thí sinh đó sẽ đƣợc bổ sung thêm thời gian theo quyết định của 

Trƣởng ban giám khảo. 

B. Nếu bàn thuyết trình của giám khảo không đƣợc dọn sạch trong khoảng thời gian hợp lý sau 

mỗi lần phục vụ đồ uống, khi đó thí sinh sẽ đƣợc cộng thêm thời gian trễ, lỗi này do Trƣởng 

ban giám khảo xác định. 

8.2  QUÊN PHỤ KIỆN  

A. Nếu thí sinh quên thiết bị và/hoặc phụ kiện trong thời gian chuẩn bị, thí sinh có thể ra ngoài 

khu vực thi đấu để lấy các đồ thất lạc; tuy nhiên, thời gian chuẩn bị sẽ không đƣợc tạm dừng. 

B. Nếu thí sinh quên thiết bị và/hoặc phụ kiện trong thời gian thi đấu, thí sinh phải thông báo 

cho Trƣởng ban giám khảo về việc để quên đồ ngoài sân khấu và sau đó tự đi lấy các đồ thất 

lạc. Thời gian thi đấu sẽ không đƣợc tạm dừng. 
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C. Ngƣời hỗ trợ sân khấu (runner), ngƣời hỗ trợ, thành viên trong nhóm hoặc khán giả không 

đƣợc đƣa bất kỳ đồ gì cho thí sinh, nếu không thí sinh sẽ bị ban giám khảo truất quyền thi đấu. 

9.0  THỜI GIAN THU DỌN  

Khi Thí sinh hoàn thành phần trình diễn, thí sinh sẽ bắt đầu dọn dẹp khu vực thi đấu. Ngƣời hỗ 

trợ sân khấu (runner) khu vực thi đấu sẽ mang xe đẩy phục vụ ra sân khấu để thí sinh xếp đồ 

lên. Nếu thí sinh có mang thêm thiết bị điện, ngƣời hỗ trợ sân khấu (runner) có thể giúp đỡ thí 

sinh tháo những đồ này.Thí sinh phải tháo tất cả các thiết bị cá nhân và vật tƣ và lau dọn kỹ 

lƣỡng khu vực thi đấu. Giám khảo không đánh giá thời gian thu dọn. 

10.0  SAU PHẦN THI 

10.1 GHI ĐIỂM 

 10.1.1 Ghi điểm chính thức của VNBC 

Ngƣời ghi điểm chính thức của VNBC chịu trách nhiệm ghi tất cả điểm số và bảo mật tất cả 

điểm số. 

 10.1.2 Tổng điểm của thí sinh 

Tổng điểm của thí sinh sẽ đƣợc tính bằng cách cộng vào tổng số trong bảng điểm kỹ thuật và 

tất cả bốn bảng điểm cảm quan, sau đó trừ đi điểm phạt quá giờ. Xin lƣu ý, bảng điểm của 

Trƣởng ban giám khảo không đƣợc tính vào tổng số điểm của thí sinh. 

 10.1.3 Điểm số bằng nhau 

Nếu giữa hai hay nhiều thí sinh có điểm số bằng nhau, ngƣời ghi điểm chính thức sẽ cộng tất 

cả các điểm cảm quan cà phê Espresso của thí sinh tham gia (Phần I từ tất cả bốn bảng điểm 

cảm quan). Thí sinh có số điểm cảm quan cà phê Espresso cao nhất sẽ giành chiến thắng 

trong số các thí sinh có điểm bằng nhau và xếp hạng trên thí sinh khác có tổng điểm thi nhƣ 

nhau. 

Nếu các thí sinh có điểm số bằng nhau có điểm cảm quan cà phê Espresso nhƣ nhau thì vị trí 

cao hơn sẽ đƣợc trao cho thí sinh có tổng điểm cảm quan thức uống có sữa cao hơn (Phần II 

từ tất cả bốn bảng điểm cảm quan). 

Nếu các thí sinh có điểm số bằng nhau có điểm cảm quan cà phê Espresso và điểm thức uống 

có sữa nhƣ nhau thì vị trí cao hơn sẽ đƣợc trao cho thí sinh có điểm "Ấn tƣợng tổng thể"(“Total 

impression) cao hơn (Phần V từ tất cả bốn bảng điểm cảm quan). 

10.1.4 Phỏng vấn 

Sau lễ trao giải, thí sinh sẽ có cơ hội đƣợc xem lại bảng điểm cùng với giám khảo. 
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A. Thí sinh không đƣợc giữ bảng điểm gốc của mình. 

B. Sau VNBC, quản lý sự kiện VNBC sẽ gửi e-mail bản sao bảng điểm cho thí sinh. 

C. Xin lƣu ý rằng bảng điểm của bạn có thể đƣợc công bố sau khi hoàn thành VNBC. 

11.0  KHÁNG NGHỊ VÀ KHÁNG CÁO CỦA THÍ SINH 

11.1 CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THÍ SINH 

 11.1.1 Kháng nghị 

Nếu thí sinh có vấn đề hoặc kháng nghị liên quan đến VNBC trong thời gian diễn ra cuộc thi, thí 

sinh phải liên hệ với đơn vị tổ chức sự kiện VNBC. Đơn vị tổ chức sự kiện sẽ xác định xem liệu 

vấn đề đó có thể giải quyết tại chỗ tại VNBC không, hay liệu vấn đề đó có cần văn bản kháng 

cao sau VNBC không. 

Nếu đơn vị tổ chức sự kiện VNBC quyết định rằng vấn đề và/hoặc kháng nghị đó có thể giải 

quyết tại chỗ tại VNBC, thì đơn vị tổ chức sự kiện VNBC sẽ liên hệ với bên hoặc các bên liên 

quan để bảo đảm tuyên bố công bằng. Vấn đề và/hoặc kháng nghị của thí sinh sẽ đƣợc đơn vị 

tổ chức sự kiện VNBC và đại diện tại chỗ đƣợc chỉ định của Ủy ban điều hành cuộc thi VNBC 

thảo luận và cùng đƣa ra quyết định tại chỗ. Đơn vị tổ chức sự kiện VNBC sẽ thông báo cho thí 

sinh về quyết định đó. 

 11.1.2 Kháng cáo 

Nếu thí sinh có khiếu nại không thể giải quyết tại chỗ hoặc thí sinh muốn kháng cáo quyết định 

đƣa ra tại chỗ, ngƣời quản lý sự kiện VNBC sẽ yêu cầu thí sinh nộp khiếu nại và/hoặc kháng 

cáo chính thức bằng văn bản cho Ủy ban điều hành cuộc thi VNBC. Tất cả các quyết định của 

Ủy ban điều hành cuộc thi VNBC sẽ là quyết định cuối cùng. 

Thƣ khiếu nại và/hoặc kháng cáo phải bao gồm những thông tin sau đây: 

1)  Tên thí sinh 

2)  Ngày tháng 

3)  Trình bày rõ ràng và ngắn gọn về khiếu nại 

4)  Tham chiếu ngày tháng và thời gian (nếu có) 

5)  Ý kiến và giải pháp đề xuất của thí sinh  

6)  Bên/Các bên liên quan 

7)  Thông tin liên lạc của thí sinh 

Bất kỳ khiếu nại và/hoặc kháng cáo nào bằng văn bản mà không có thông tin này sẽ không 
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đƣợc xem xét. Thí sinh phải nộp khiếu nại và/hoặc kháng cáo bằng văn bản cho đơn vị tổ chức 

sự kiện VNBC qua email info@cafeshow.com.vn trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra vụ việc vi 

phạm hoặc quyết định đƣợc đƣa ra. 

11.1.1  Đánh giá kháng cáo của Ban cố vấn VNBC 

Ban Cố vấn VNBC sẽ đánh giá khiếu nại và kháng cáo bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ 

ngày nhận đơn. Chủ tịch Ban Cố vấn VNBC sẽ liên lạc với thí sinh bằng văn bản qua email 

cùng với quyết định cuối cùng. 

11.2 CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN GIÁM KHẢO KHI XEM XÉT BẢNG ĐIỂM 

11.2.1 Kháng nghị 

Nếu thí sinh phản đối điểm số mà một hoặc nhiều giám khảo cho, thí sinh đó có thể gặp 

Trƣởng ban giám khảo trong cuộc tổng kết thí sinh để giải thích kháng nghị của thí sinh. 

Trƣởng ban giám khảo và/hoặc một hoặc nhiều đại diện của Ủy ban điều hành cuộc thi VNBC 

sẽ thảo luận kháng nghị của thí sinh tại chỗ với các giám khảo đã đánh giá thí sinh cùng với 

một hoặc nhiều đại diện của Ủy ban điều hành cuộc thi VNBC. Họ sẽ đƣa ra quyết định tại chỗ 

và một đại diện của Ủy ban điều hành cuộc thi VNBC sẽ thông báo cho thí sinh về quyết định 

đó. 

11.2.2 Kháng cáo 

Nếu thí sinh không đồng ý với quyết định này, thì thí sinh có thể kháng cáo quyết định đó bằng 

văn bản cho Ủy ban điều hành cuộc thi VNBC. Tất cả các quyết định của Ủy ban điều hành 

cuộc thi VNBC sẽ là quyết định cuối cùng. 

Thƣ kháng cáo phải bao gồm những thông tin sau đây: 

1) Tên thí sinh 

2) Ngày tháng 

3) Trình bày rõ ràng và ngắn gọn về khiếu nại 

4) Tham chiếu ngày tháng và thời gian (nếu có) 

5) Ý kiến và giải pháp đề xuất của thí sinh 

6) Bên/Các bên liên quan 

7) Thông tin liên lạc của thí sinh 

Bất kỳ khiếu nại/kháng cáo nào bằng văn bản mà không có thông tin này sẽ không đƣợc xem 

xét. Thí sinh phải nộp khiếu nại hoặc kháng cáo bằng văn bản cho đơn vị tổ chức sự kiện 

VNBC qua email info@cafeshow.com.vn trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra vụ việc vi phạm hoặc 

mailto:info@worldcoffeeevents.org
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quyết định đƣợc đƣa ra.  

11.2.3 Đánh giá kháng cáo của Ủy ban điều hành cuộc thi VNBC  

Ủy ban điều hành cuộc thi VNBC sẽ đánh giá khiếu nại và kháng cáo bằng văn bản trong vòng 

30 ngày kể từ ngày nhận đơn. Chủ tịch Ủy ban điều hành cuộc thi VNBC sẽ liên lạc với thí sinh 

bằng văn bản qua email cùng với quyết định cuối cùng.  

12.0 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

12.1 BAN GIÁM KHẢO ĐANG TÌM KIẾM ĐIỀU GÌ Ở QUÁN QUÂN BARISTA 

Ban giám khảo đang tìm kiếm một quán quân: 

A. Thành thạo về kỹ năng kỹ thuật, khéo léo, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng phục vụ và 

đam mê với nghề barista 

B. Có hiểu biết rộng về cà phê vƣợt ra 12 đồ uống đƣợc phục vụ trong cuộc thi 

C. Chuẩn bị và phục vụ đồ uống chất lƣợng cao 

D. Có thể đóng vai trò nhƣ là một tấm gƣơng và là nguồn cảm hứng cho mọi ngƣời. 

12.2 KHU VỰC THI 

Giám khảo kỹ thuật sẽ đánh giá khu vực thi về mức độ sạch sẽ khi bắt đầu và kết thúc thời gian 

thực hiện/thi. 

12.3 ĐÁNH GIÁ HƯƠNG VỊ 

Điểm số sẽ đƣợc cho theo hƣơng vị của từng loại đồ uống (tức là Cà phê Espresso, thức uống 

có sữa, và thức uống sáng tạo). Sự cân nhắc đánh giá nguyên liệu sử dụng và điểm đặc sắc 

của đồ uống. Thí sinh nên cố gắng tạo ra sự cân bằng hài hòa giữa vị ngọt, vị chua và vị đắng. 

Thí sinh nên giải thích với ban giám khảo lý do tại sao lại chọn loại cà phê cụ thể đó, mô tả 

profile rang cơ bản, cấu trúc thành phần Cà phê Espresso, các yếu tố hƣơng vị chủ yếu, các 

thành phần đƣợc sử dụng trong thức uống sáng tạo và triết lý đằng sau những đồ uống đƣợc 

phục vụ. 

12.4 TRÌNH BÀY ĐỒ UỐNG 

Điểm sẽ đƣợc cho dựa trên trình bày đồ uống bao gồm ly, tách và phụ kiện. Điều này bao gồm 

các yếu tố nhƣ độ sạch của tách và đĩa (không bị đổ tràn hoặc nhỏ giọt trên tách), sự nhất 

quán về phƣơng pháp, tính sáng tạo và phong cách trình bày. 

12.5 KỸ NĂNG KỸ THUẬT 

Điểm sẽ đƣợc cho dựa trên kiến thức kỹ thuật của thí sinh và kỹ năng vận hành máy pha cà 
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phê Espresso và máy xay. 

12.6 ẤN TƯỢNG TỔNG THỂ CỦA BAN GIÁM KHẢO 

Điểm sẽ đƣợc cho dựa trên ấn tƣợng tổng thể của ban giám khảo về thí sinh, kỹ năng của thí 

sinh, hƣơng vị của đồ uống, và phong cách cá nhân và cách trình bày đồ uống. 

13.0   QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT  

Mỗi thí sinh sẽ đƣợc đánh giá bởi một Giám khảo kỹ thuật. Sau đây là giải thích về bảng điểm 

kỹ thuật. 

13.1 THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ  

Thang điểm đánh giá của Giám khảo kỹ thuật và giám khảo cảm quan giống nhau. Có hai loại 

điểm: Điểm Có/Không, và Điểm 0 đến 6. 

Có = 1  Không = 0 

Không thể chấp nhận = 0  Chấp nhận đƣợc = 1 Trung bình = 2 Tốt = 3  Rất tốt = 4 Xuất sắc = 5 

 Đặc biệt = 6  

Điểm Có/Không  

Thí sinh nhận đƣợc một điểm theo điểm Có theo mục này, và điểm 0 theo điểm Không 

Điểm 0 đến 6 

Một số tiêu chí bảng điểm đƣợc đánh giá theo thang điểm từ 0 đến 6, trong đó 0 là điểm thấp 

nhất và sáu là điểm cao nhất. Đƣợc phép sử dụng nửa điểm tăng dần trong khoảng từ 1.0 đến 

6.0, đƣợc ghi lại bằng cách sử dụng dấu thập phân, không phải là phân số. (Ví dụ, 1.5, 2.5, 

3.5). Điểm số thấp nhất có giá trị là một. Không đƣợc sử dụng điểm 0.5. Điểm 0 đƣợc sử dụng 

khi một số tiêu chí bị coi là hoàn toàn không thể chấp nhận đƣợc. Điểm 0 và 6 phải đƣợc 

Trƣởng ban giám khảo chấp thuận. 

13.1 BẢNG ĐIỂM KỸ THUẬT - PHẦN I 

Phần I - Đánh giá vị trí khi bắt đầu 

0 đến 6 

 

 

Vê sinh khu vực pha chế sạch sẽ khi bắt đầu/Khăn sạch  

13.2.1. Vê sinh khu vực pha chế sạch sẽ khi bắt đầu/Khăn sạch  

A. Sự sạch sẽ và tổ chức vị trí pha chế của thí sinh (bàn pha chế, bàn chuẩn bị, nắp máy) 

sẽ đƣợc đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 6. Nếu khu vực này bị coi là lộn xộn, sẽ đƣợc 
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ghi là "1". 

B. Kiểm tra khả năng tổ chức khu vực pha chế một cách thiết thực và hiệu quả của thí 

sinh. 

C. Chuẩn bị quá giới hạn sẽ bị trừ điểm (tức là sữa trong ca đánh sữa, rót nƣớc trƣớc 

vào ly nƣớc, v.v.) 

D. Tối thiểu phải có ba cái khăn sạch khi bắt đầu thời gian thực hiện. Khăn phải sạch và 

có mục đích cụ thể (tức là một chiếc khăn dùng cho cần đánh, một khăn dùng để lau 

khô/làm sạch rổ lọc, một khăn dùng để lau bar. Cũng đƣợc tính trong số này, khăn trên 

tạp dề của thí sinh dùng cho một trong những mục đích trên). 

E. Tách phải đƣợc làm ấm. Tách đƣợc đặt trên nắp máy pha cà phê, trừ khi thí sinh sử 

dụng thiết bị riêng để làm ấm tách. Tách không đƣợc có nƣớc trong tách khi bắt đầu thời 

gian thi. Nếu có nƣớc trong tách đặt trên nắp máy pha cà phê vào bất cứ lúc nào, thí sinh 

sẽ nhận đƣợc điểm 0 về mục "Quản lý vị trí/Khu vực pha chế sạch sẽ khi kết thúc" 

(“Station management/Clean working area at end” ) trên bảng điểm kỹ thuật. 

F. Khi bắt đầu thời gian thi, trong bộ lọc cà phê có thể có bã cà phê đã sử dụng. Điều này 

sẽ không bị trừ điểm vào " Vê sinh khu vực pha chế sạch sẽ khi bắt đầu/Khăn sạch.( 

“Clean working area at start-up/Clean cloths”) 

13.2 KỸ NĂNG KỸ THUẬT CÀ PHÊ ESPRESSO - PHẦN II 

Xin lƣu ý các tiêu chuẩn kỹ năng kỹ thuật giống nhau đối với tất cả 3 loại đồ uống. Bảng điểm 

kỹ thuật giống nhƣ trong Phần II, III và IV. 

Phần II - Đánh giá Cà phê Espresso  

       0 đến 6      Có  

Không 

 

Kĩ năng kỹ thuật 

 

Xả nƣớc bộ phận 

chiết xuất cà 

phê(grouphead)  

Lau khô/lau sạch rổ 

lọc trƣớc khi đong   

cà phê 

Hao hụt/ Rơi vãi 

nguyên liệu khi đong 

xay 

Độ chuẩn xác khi 

 

SHOT 

1  

Thời 

gian 

Hao hụt 

 

SHOT 

2 

Thời 

gian 

Hao hụt 
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đong và nén 

 

Lau sạch bộ 

lọc(“portafilter”) 

(trƣớc khi lắp) 

Lắp và chiết xuất 

ngay 

 

Thời gian chiết xuất 

(trong phạm vi sai số 

3 giây) 

13.3.1 Xả nƣớc bộ phận chiết xuất cà phê (group head) 

Phải xả sạch bộ phận chiết xuất cà phê(group head) sau khi tháo bộ lọc(portafilter) và trƣớc 

mỗi lần chiết xuất. Nếu xả sạch bộ phận chiết xuất cà phê(group head) trƣớc khi chiết xuất đồ 

uống đƣợc phục vụ, giám khảo sẽ đánh dấu “Có” (“Yes”). 

13.3.2 Lau khô/lau sạch rổ lọc trƣớc khi đong cà phê  

Nếu rổ lọc(basket) hoàn toàn khô ráo và sạch sẽ trƣớc khi đồ uống đƣợc phục vụ, giám khảo 

sẽ đánh dấu “Có” (“Yes”). 

13.3.3 Hao hụt / rơi vãi nguyên liệu khi đong /xay 

Lƣợng rơi vãi/hao hụt là phần cà phê còn lại không sử dụng trong thời gian thi/thực hiện đƣợc 

tìm thấy trong ngăn đong  (dosing chamber) của máy xay cà phê, trong hộp đựng bã cà phê, 

trên quầy, trong thùng rác, trên sàn nhà hoặc ở nơi khác. Hao hụt tạo ra trong quá trình chuẩn 

bị đồ uống mà không phải phục vụ cho ban giám khảo không đƣợc tính vào tổng số hao hụt 

của thí sinh. Lƣợng rơi vãi/hao hụt tối đa 5 gram cà phê không sử dụng cho mỗi loại đồ uống 

đƣợc coi là chấp nhận đƣợc. Để có đƣợc số điểm xuất sắc (5) hoặc cao hơn, hao hụt không 

đƣợc vƣợt quá một gram cà phê không sử dụng cho mỗi loại đồ uống. Hao hụt nhiều hơn 5 

gram cà phê cho mỗi loại đồ uống là không thể chấp nhận đƣợc và sẽ dẫn đến 0 điểm. Một 

lƣợng cà phê để làm sạch máy hợp lý không đƣợc coi là lƣợng hao hụt. Tất cả cà phê sử dụng 

cho đồ uống phải đƣợc xay trong thời gian thi 15 phút của thí sinh. 

13.3.4 Độ chuẩn xác khi đong và nén 

Thí sinh phải trình bày phƣơng pháp đong và nén phù hợp. Thí sinh phải dàn đều cà phê xay, 

tiếp theo là nén bằng áp lực thích hợp. Sự khác biệt về văn hóa sẽ đƣợc cân nhắc. 

13.3.5 Lau sạch bộ lọc(portafilter) (trƣớc khi lắp) 
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Phải làm sạch mép rổ và vành của bộ lọc trƣớc khi lắp vào máy. Nếu thực hiện, giám khảo sẽ 

cho điểm “Có” (“Yes”). 

13.3.6 Lắp và chiết xuất ngay  

Thí sinh phải bắt đầu chiết xuất ngay sau khi lắp bộ lọc vào máy mà không đƣợc chậm trễ. Nếu 

thực hiện, giám khảo sẽ cho điểm “Có” (“Yes”). 

13.3.7 Thời gian chiết xuất (trong phạm vi sai số 3 giây) 

Giám khảo sẽ tính thời gian tất cả các shot đƣợc chiết xuất và xác định xem thời gian chiết 

xuất có trong phạm vi sai số 3,0 giây hay không. Nếu thời gian chiết xuất trong phạm vi sai số 

3,0 giây trong mỗi loại đồ uống, ban giám khảo sẽ cho điểm “Có” (“Yes”) Thời gian chiết xuất 

bắt đầu khi thí sinh thực hiện chu kỳ chiết xuất của máy. Thời gian chiết xuất các shot không 

đƣợc phục vụ sẽ không đƣợc tính vào điểm này. 

13.3 KỸ NĂNG KỸ THUẬT THỨC UỐNG CÓ SỮA- PHẦN III 

Xin lƣu ý 7 phạm vi đánh giá đầu tiên cũng giống nhƣ Đánh giá Cà phê Espresso - Kỹ năng kỹ 

thuật. 

Phần III – Đánh giá thức uống có sữa 

0 đến 6 Có Không 

 

Kĩ năng kỹ thuật 

Xả nƣớc bộ phận chiết xuất 

cà phê(grouphead)  

Lau khô/lau sạch rổ lọc trƣớc 

khi đong   cà phê 

Hao hụt/ Rơi vãi nguyên liệu 

khi đong xay 

 

Độ chuẩn xác khi đong và nén 

 

Lau sạch bộ lọc(“portafilter”) 

(trƣớc khi lắp) 

 

Lắp và chiết xuất ngay 

Thời gian chiết xuất (trong 

phạm vi sai số 3 giây) 

 

SHOT 1  

Thời gian 

Hao hụt 

 

SHOT 2 

Thời gian 

Hao hụt 
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               Có 

Không 

 

Sữa 

Làm sạch ca sữa trƣớc khi 

đánh sữa              

 

Xịt hơi cần đánh trƣớc khi 

đánh sữa  

 Lau sạch cần đánh sau khi 

đánh sữa    

 

Xịt hơi cần đánh sau khi đánh 

sữa   

Lƣợng sữa dƣ còn lại ở mức 

cho phép sau khi làm xong 

 SỮA 

 

13.4.1 Làm sạch ca đánh sữa trƣớc khi đánh sữa 

Thí sinh nên đổ sữa lạnh, sữa tƣơi vào ca đánh sữa sạch, không đƣợc đổ trong thời gian 

chuẩn bị. Ca đánh sữa phải sạch cả bên trong và bên ngoài. 

13.4.2 Xịt hơi cần đánh trƣớc khi đánh sữa 

Thí sinh nên xịt xả hơi để làm sạch cần hơi trƣớc khi đƣa vào ca đánh sữa . 

13.4.3 Lau sạch cần đánh sau khi đánh sữa 

Cần đánh phải đƣợc lau sạch bằng khăn lau cần đánh chuyên dụng. 

13.4.4 Xịt hơi cần đánh sau khi đánh sữa 

Thí sinh phải rửa sạch cần đánh sau khi hấp sữa. 

13.4.5 Lƣợng sữa dƣ còn lại ở mức cho phép sau khi làm xong. 

Ca đánh sữa phải gần cạn sau khi thức uống có sữa đã đƣợc chuẩn bị. Lƣợng sữa dƣ có thể 

chấp nhận là không quá 90 ml/3 oz. 

13.4 KỸ NĂNG KỸ THUẬT THỨC UỐNG SÁNG TẠO - PHẦN IV 

Xin lƣu ý phạm vi đánh giá cũng giống nhƣ Đánh giá - Kỹ năng kỹ thuật Cà phê Espresso.  
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13.5 KỸ THUẬT - PHẦN V 

Phần V - Đánh giá kỹ thuật 

          0 đến 6   Có  Không 

 

 

Quản lý khu vực thi đấu /Vệ sinh khu vực pha chế khi kết thúc 

Lau sạch vòi cần lọc cà phê/Tránh đặt vòi vào ngăn đong   

 

Vệ sinh chung trong suốt quá trình trình bày 

Sử dụng khăn lau thích hợp  

13.6.1 Quản lý khu vực thi đấu/Vệ sinh khu vực pha chế khi kết thúc 

A. Giám khảo kỹ thuật sẽ đánh giá toàn bộ quy trình pha chế hợp lý và sử dụng các công 

cụ, thiết bị và phụ kiện của thí sinh. 

B. Thí sinh sẽ thể hiện sự hiểu biết về việc sử dụng và vận hành máy pha cà phê. 

C. Thí sinh sẽ thể hiện sự hiểu biết về việc sử dụng và vận hành máy xay - bao gồm cả 

việc quản lý cà phê trong máy và khi lấy ra ngoài. Thí sinh nên xay cà phê cho mỗi 

shot hoặc toàn bộ các shot. 

D. Thí sinh nên cố gắng để đạt đƣợc thời gian chiết xuất trong phạm vi sai số 3,0 giây và 

dung tích mỗi shot là 25-35 mL (30 mL +/- 5 mL). 

E. Giám khảo kỹ thuật sẽ đánh giá quy trình pha chế hợp lý của thí sinh trong suốt quá 

trình thực hiện, bao gồm: tổ chức và sắp xếp công cụ, tách và phụ kiện; cách di 

chuyển và các hành động của thí sinh xung quanh khu vực thi đấu; việc giữ vệ sinh tại 

khu vực thi (thiết bị, quầy, khăn, ca đánh sữa ); quản lý cà phê và các thành phần 

(sữa, nguyên liệu thức uống sáng tạo). 

F. Không đƣợc để chất lỏng hoặc các nguyên liệu lên nắp máy; nếu không sẽ bị cho 

điểm 0 trong "Quản lý vị trí/Khu vực pha chế sạch sẽ khi kết thúc"( “Station 

management/Clean working area at end.”) 

G. Sự sạch sẽ của khu vực thi đấu sẽ đƣợc đánh giá. Nếu xảy ra vãi đổ, thí sinh cần dọn 

sạch trƣớc khi  kết thúc thời gian thi đấu. Dọn sạch trong khi pha chế (tức là loại bỏ 

vết dơ hoặc lau bàn) sẽ cải thiện điểm số của thí sinh, nhƣ sẽ dọn dẹp vị trí trƣớc khi 

hết thời gian thực hiện. Tất cả các đồ vật và công cụ (tức là dụng cụ nén, tách, khay, 

ca đánh sữa ) đều nằm trong đánh giá này bao gồm cả các vật dụng trên máy pha cà 

phê và bàn pha chế. Bã cà phê đã sử dụng đƣợc phép để trong bộ lọc khi kết thúc 
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thực hiện và không phải là một phần của việc đánh giá điểm này. 

13.6.2  Lau sạch vòi cần lọc cà phê /Tránh đặt vòi vào ngăn đong   

A. Thí sinh cần phải làm sạch nƣớc hoặc cà phê xay ở vòi lọc bằng cách làm sạch vòi. 

Rửa, sử dụng khăn và lau bằng ngón tay là tất cả các phƣơng pháp đều đƣợc chấp 

nhận để lau sạch vòi. 

B. Trong quá trình ra cà phê và gạt bằng mặt cà phê, các thí sinh không nên đặt vòi trực 

tiếp trên ngăn định lƣợng . (Điều này có thể làm bẩn ngăn định lƣợng .) 

C. Nếu thí sinh vệ sinh vòi cần lọc sạch trƣớc mỗi lần chiết xuất và không đặt vòi cần lọc 

trong ngăn đong, giám khảo sẽ cho điểm “Có” (“Yes”). 

13.6.3 Vệ sinh chung trong suốt quá trình trình bày 

Giám khảo sẽ quyết định điểm số này dựa trên phƣơng pháp vệ sinh của thí sinh trong suốt 

toàn bộ quá trình trình bày. Nếu sử dụng vệ sinh thích hợp cho toàn bộ trình bày, giám khảo sẽ 

cho điểm “Có” (“Yes”). 

Ví dụ về việc giữ vệ sinh không đƣợc chấp nhận bao gồm: 

•  Chạm tay lên mặt, miệng, v.v. và sau đó dùng tay để chuẩn bị đồ uống. 

•  Chạm vào sàn nhà và sau đó dùng tay để chuẩn bị đồ uống. 

13.6.4 Sử dụng khăn lau thích hợp 

Ban giám khảo sẽ đánh giá việc sử dụng chính xác và vệ sinh các loại khăn của thí sinh. Thí 

sinh phải sử dụng một chiếc khăn cho cần đánh sữa, một khăn để làm sạch rổ lọc và một khăn 

cho khu vực pha chế. 

Ví dụ về những trƣờng hợp không đƣợc chấp nhận bao gồm: 

• Sử dụng khăn lau khác để làm sạch cần đánh sữa (sử dụng cho một số mục đích 

khác ngoài việc sử dụng để làm sạch cần đánh sữa.) 

• Bất cứ thứ gì không vệ sinh hoặc không an toàn thực phẩm với khăn lau nhƣ: chạm 

vào mặt, miệng, v.v. 

• Sử dụng khăn đã chạm vào sàn hoặc bị rơi. 

14.0   QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN 

Mỗi thí sinh sẽ đƣợc đánh giá bởi bốn giám khảo cảm quan. Sau đây là giải thích về bảng điểm 

cảm quan. 
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14.1 THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 

Thang điểm đánh giá là giống nhau cho cả Giám khảo kỹ thuật và giám khảo cảm quan. Có hai 

loại điểm: Điểm Có/Không, và Điểm 0 đến 6. 

Có = 1 Không = 0 

Không thể chấp nhận = 0 Chấp nhận đƣợc = 1 Trung bình = 2 Tốt = 3 Rất tốt = 4 Xuất sắc = 5 

Đặc biệt = 6  

Điểm Có/Không 

Thí sinh nhận đƣợc một điểm theo điểm Có theo mục này, và điểm 0 theo điểm Không  

Điểm 0 đến 6 

Một số tiêu chí bảng điểm đƣợc đánh giá theo thang điểm từ 0 đến 6, trong đó 0 là điểm thấp 

nhất và 6 là điểm cao nhất. Đƣợc phép sử dụng nửa điểm tăng dần trong khoảng từ 1.0 đến 

6.0, đƣợc ghi lại bằng cách sử dụng dấu chấm thập phân, không phải là phân số. (Ví dụ, 1.5, 

2.5, 3.5). Điểm số thấp nhất có giá trị là một. Không đƣợc sử dụng điểm 0.5. Điểm 0 đƣợc sử 

dụng khi một số tiêu chí bị coi là hoàn toàn không thể chấp nhận đƣợc. Điểm không và sáu 

phải đƣợc Trƣởng ban giám khảo chấp thuận.  

14.2 ĐÁNH GIÁ CÀ PHÊ ESPRESSO - PHẦN I 

Cà phê Espresso sẽ đƣợc tất cả các giám khảo cảm quan đánh giá bằng cách sử dụng 

phƣơng thức sau. Giám khảo cảm quan sẽ hoàn thành tất cả các bƣớc đánh giá trƣớc khi ghi 

điểm. 

Giám khảo cảm quan sẽ khuấy Cà phê Espresso BA (3) lần bằng thìa (di chuyển thìa từ phía 

trƣớc ra phía sau) để trộn các hƣơng vị trong tách, sau đó nếm ngay. Giám khảo cảm quan sẽ 

nếm ít nhất hai ngụm để đánh giá Cà phê Espresso. Các giám khảo sẽ không nếm Cà phê 

Espresso bằng thìa. 

Thí sinh có thể hỗ trợ việc đánh giá bằng các hƣớng dẫn cụ thể cho các vị giám khảo về cách 

thức họ muốn ly espresso đƣợc đánh giá. Miễn là các hƣớng dẫn này hợp lý, và không mâu 

thuẫn với các quy định khác, các vị giám khảo sẽ tuân thủ các cách thức của thí sinh.  

Phần I – Đánh giá Cà phê Espresso 
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14.2.1 Crema 

Các giám khảo sẽ đánh giá trực quan vẻ bề ngoài của crema khi để trong tách. Để cho điểm 

“Có” (“Yes”), crema phải trải trên toàn bộ bề mặt của Cà phê Espresso và không có lỗ hay vết 

đứt. 

14.2.2 Cân bằng vị giác 

Các giám khảo sẽ đánh giá Cà phê Espresso dựa vào việc các thành phần hƣơng vị (sweet, 

acidic, bitter) hòa quyện với nhau và bổ sung cho nhau nhƣ thế nào. Thang điểm đánh giá 

tham khảo đƣợc cung cấp trên bảng điểm chỉ hỗ trợ cho việc đánh giá ban đầu của ban giám 

khảo về độ mạnh của mùi vị, độ mạnh cân bằng không có nghĩa là sự cân bằng hài hòa giữa 

các mùi vị. 

14.2.3 Hƣơng vị 

Giám khảo sẽ nghe mô tả và giải thích về hƣơng vị của thí sinh và so sánh với thức uống đƣợc 

phục vụ. Hạt cà phê đƣợc sử dụng trong ly espresso và bản chẩn mùi vị của ly cà phê phải 

tƣơng đồng và có sự liên quan với nhau. Bất kì một bản miêu tả hƣơng vị của thí sinh nào về 

tách espresso của họ cũng sẽ đƣợc cân nhắc theo khung điểm này. Điểm số đƣợc đánh giá 

dựa trên sử chuẩn xác hƣơng vị của bản mô tả với hƣơng vị của tách espresso. Nếu không có 

bản mô tả hƣơng vị, điểm số của phần này sẽ là 0. 

14.2.4 Cảm nhận xúc giác 

Giám khảo sẽ lắng nghe phần mô tả và giải thích cảm nhận xúc giác đƣợc thí sinh trình bày 

và so sánh với cảm giác của cơ thể và trong khoang miệng của thức uống đƣợc trình bày. Tách 

espresso phải có đƣợc cảm nhận cơ thể tƣơng quan với phần chuẩn bị, cách thức pha chiết và 

 

   

 

 

 

 
   

 

 



Giải vô địch Quốc gia Barista Việt Nam 2022 - Nội quy và Quy định - Phiên bản 06.30.2022   Trang 37 

loại hạt cà phê đƣợc sử dụng trong tách espresso. Thí sinh sẽ đƣợc đánh giá hoàn toàn dựa 

vào bảng mô tả cảm nhận xúc giác họ đƣa ra cho giám khảo và độ chính xác giữa bảng miêu 

tả này với cảm nhận xúc giác thật mà tách espresso mang lại. Nếu không có bảng mô tả, kết 

quả sẽ không thể trọn vẹn.  

14.2.5 Tách Espresso đƣợc sử dụng đúng chức năng và chính xác. 

 Espresso phải đƣợc rót vào cốc có dung tích 60ml đến 90 ml có thể uống đƣợc theo yêu 

cầu mà không làm tổn hại đến kết quả đánh giá chính xác của Ban giám khảo; điều này bao 

gồm việc: thành phẩm quá nóng, không thể cầm và uống một cách an toàn làm cho Giám khảo 

không thể đánh giá đƣợc chất lƣợng espresso. .Nếu không thì sẽ cho điểm "Không" về "Tách 

Espresso đƣợc sử dụng đúng chức năng và chính xác." 

14.3 ĐÁNH GIÁ THỨC UỐNG CÓ SỮA- PHẦN II 

Thức uống có sữa sẽ đƣợc tất cả các giám khảo cảm quan đánh giá bằng cách sử dụng 

phƣơng thức sau. Điều quan trọng là giám khảo cảm quan thực hiện theo phƣơng thức này 

một cách nhất quán. Giám khảo cảm quan sẽ hoàn thành tất cả các bƣớc đánh giá trƣớc khi 

ghi điểm. 

Giám khảo cảm quan trƣớc tiên sẽ đánh giá vẻ bề ngoài của thức uống có sữa. Tiếp theo, họ 

sẽ uống một ngụm đầu tiên từ bất cứ chỗ nào trên miệng tách. Sau khi uống ngụm ban đầu, 

các giám khảo cảm quan sẽ uống ít nhất thêm một ngụm nữa từ vị trí chƣa uống trên miệng 

tách để xem xét lại thức uống có sữa. 

Thí sinh có thể hủy bỏ phƣơng thức đánh giá này bằng cách gửi cho các giám khảo hƣớng dẫn 

thay thế cụ thể về cách họ muốn đƣợc đánh giá thức uống có sữa. Miễn là các hƣớng dẫn này 

hợp lý, các giám khảo cần làm theo các hƣớng dẫn mà thí sinh cung cấp.  
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Phần II - Đánh giá thức uống có sữa 

 

14.3.1 Trực quan 

Các giám khảo sẽ đánh giá vẻ bề ngoài của thức uống có sữa để xác định điểm số trực quan. 

Trên bề mặt, thức uống có sữa cần có một sự kết hợp giữa màu sắc của sữa và cà phê, với độ 

tƣơng phản màu sắc tốt, thiết kế đối xứng và độ bóng mịn. (Lƣu ý: Không chấp nhận thức uống 

có sữa mà trên bề mặt có thêm bất kỳ loại gia vị và/hoặc bột nào. Làm nhƣ vậy sẽ dẫn đến 

điểm "0" trong tiêu chí “Cân bằng vị giác”). 

14.3.2 Cân bằng hƣơng vị 

Thức uống có sữa là đồ uống nóng cần đƣợc phục vụ ở nhiệt độ có thể sử dụng đƣợc ngay. 

Độ đặc và nhiệt độ của đồ uống, và hƣơng vị của cà phê và sữa sẽ có trong phần đánh giá cân 

bằng. Thức uống có sữa cần có sự cân bằng hài hòa giữa vị ngọt của sữa và thành phần 

Espresso. Cần có mối tƣơng quan giữa các hạt cà phê đƣợc sử dụng trong Espresso, đặc 

trƣng hƣơng vị của cà phê, và độ cân bằng đƣợc thực hiện bằng việc bổ sung sữa. 

14.3.3 Độ chính xác mô tả hƣơng vị 

Giám khảo sẽ nghe mô tả và giải thích về hƣơng vị của thí sinh và so sánh với thức uống đƣợc 

phục vụ. Cần có mối tƣơng quan giữa các cà phê hạt đƣợc sử dụng trong thức uống có sữa và 

đặc trƣng hƣơng vị. Điểm số này đƣợc dựa vào việc các mô tả này phù hợp chính xác với 

hƣơng vị của thức uống có sữa nhƣ thế nào. Phải cung cấp mô tả hƣơng vị hoặc là nhận điểm 

0 trong tiêu chí này. 

14.3.4 Sử dụng cốc đúng chức năng và chính xác 

Thức uống có sữa phải đƣợc để trong tách mà giám khảo có thể uống theo yêu cầu mà không 

ảnh hƣởng đến khả năng cho điểm chính xác; điều này bao gồm, nhƣng không loại trừ: tách 
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quá nóng, không thể cầm và uống một cách an toàn. Nếu không sẽ cho điểm "Không" về mục 

"Sử dụng cốc đúng chức năng và chính xác".  

14.4 ĐÁNH GIÁ THỨC UỐNG SÁNG TẠO - PHẦN I 

Xem phần 2.2.3 về định nghĩa thức uống sáng tạo 

Đánh giá thức uống sáng tạo khác nhau do sự đa dạng của các tùy chọn mà thí sinh trình bày. 

Giám khảo cảm quan sẽ hoàn thành tất cả các bƣớc đánh giá trƣớc khi ghi điểm. 

Phần III - Đánh giá thức uống sáng tạo 

 

 

14.4.1 Giải thích, giới thiệu, và chuẩn bị kỹ 

Thí sinh phải giải thích thức uống sáng tạo cho giám khảo. Để có điểm số cao, việc giải thích 

phải bao gồm các điểm trọng yếu nhƣ nguyên liệu, phƣơng pháp chuẩn bị và hƣơng vị và/hoặc 

mùi thơm mà các giám khảo sẽ đƣợc trải nghiệm. Mô tả này phải bao gồm cà phê đƣợc sử 

dụng và sự kết hợp giữa cà phê và các thành phần khác. 

Giám khảo cảm quan sẽ lắng nghe thí sinh giải thích về thành phần, phƣơng pháp chuẩn bị, 

sử dụng cà phê và ghi chép lại. Khi xác định điểm này, ban giám khảo sẽ xem xét có hay không 

có sự tƣơng quan mạnh mẽ giữa những gì đã đƣợc mô tả và chuẩn bị, với hƣơng vị thực tế và 

mùi thơm của thức uống sáng tạo. 

Thí sinh phải giải thích cho các giám khảo cảm quan cách uống đồ uống (ngửi, khuấy, nhấm 

nháp, v.v.). Các giám khảo cảm quan sẽ lắng nghe và làm theo hƣớng dẫn uống với tất cả khả 

năng của mình. Nếu không cung cấp thông tin hoặc hƣớng dẫn, ban giám khảo sẽ chọn cách 

đánh giá thức uống sáng tạo. Trong mọi trƣờng hợp, giám khảo phải uống tối thiểu hai ngụm 

thức uống sáng tạo. 
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Các giám khảo sẽ đánh giá thức uống sáng tạo dựa trên giải thích mà thí sinh cung cấp 

hoặc những quan sát khác trong thời gian trình bày 15 phút. Giải thích của thí sinh sau khi hoàn 

thành thời gian trình bày, (đồng hồ đã dừng lại và/hoặc thí sinh yêu cầu "time") sẽ không đƣợc 

giám khảo xem xét. 

14.4.2 Trình bày hấp dẫn 

14.4.3 “Trình bày hấp dẫn” (“Appealing presentation”) là sự đánh giá của vẻ bề ngoài thức 

uống sáng tạo bao gồm nhung không giới hạn loại cốc chứa, bản thân thức uống, vật liệu trang 

trí, nguyên liệu đi kèm,…Cốc đƣợc phục vụ phải đẹp mắt và tô điểm thêm cho món uống. Nếu 

thức uống sáng tạo không đƣợc trình bày đẹp mắt, bị sứt mẻ, bi đục hoặc trình bày lộn xộn, vô 

tổ chức, điểm “Không” sẽ đƣợc chấm cho mục “Trình bày hấp dẫn”( “Appealing presentation”.) 

14.4.4 Tính năng 

"Tính năng" đƣợc xác định bằng cách thức uống sáng tạo và các yếu tố liên quan đƣợc chế 

biến trong khi sử dụng đồ uống và hƣớng dẫn của barista về cách uống. Đồ đựng, trang trí, 

phụ kiện, hoặc hƣớng dẫn không đƣợc cản trở khi uống đồ uống này. Khó khăn khi uống sẽ 

dẫn đến điểm "Không" trong "Tính năng". 

14.4.5 Khả năng sáng tạo và kết hợp với cà phê 

Các giám khảo sẽ đánh giá khả năng sáng tạo của thí sinh dựa trên sự độc đáo về ý tƣởng, và 

các phƣơng pháp mới, kỹ thuật hoặc các nguyên liệu đƣợc sử dụng trong việc chuẩn bị hoặc 

trình bày đồ uống. Thành phần phải bổ sung và giới thiệu Espresso trong khi tạo ra trải nghiệm 

hƣơng vị thú vị. Thức uống sáng tạo có sự pha trộn bổ sung của các nguyên liệu sáng tạo, kỹ 

thuật và hƣơng vị Espresso chủ yếu sẽ đƣợc điểm cao. 

Lƣu ý: "Kết hợp" đƣợc xác định là sự tƣơng tác hoặc kết hợp hai hay nhiều chất để tạo ra hiệu 

ứng kết hợp lớn hơn tổng các hiệu ứng riêng biệt.  

14.4.6 Cân bằng hƣơng vị 

Các giám khảo sẽ đánh giá thức uống sáng tạo dựa vào việc các thành phần hƣơng vị của Cà 

phê Espresso (ngọt, chua, đắng) phù hợp với nhau và bổ sung cho các thành phần đƣợc sử 

dụng khác tốt nhƣ thế nào. Hƣơng vị Cà phê Espresso phải nổi bật và dễ nhận biết để có đƣợc 

điểm cao trong tiêu chí này. Giám khảo phải làm theo hƣớng dẫn của thí sinh. 

14.4.7 Độ chính xác mô tả hƣơng vị 

Giám khảo sẽ nghe thí sinh giới thiệu và giải thích về hƣơng vị và so sánh với đồ uống đƣợc 

phục vụ. Cần có mối tƣơng quan giữa cà phê hạt đƣợc sử dụng trong thức uống sáng tạo và 

đặc trƣng hƣơng vị. Điểm số này đƣợc dựa vào việc các mô tả này phù hợp chính xác với 

hƣơng vị của thức uống sáng tạo nhƣ thế nào. Phải cung cấp mô tả hƣơng vị hoặc là nhận 



Giải vô địch Quốc gia Barista Việt Nam 2022 - Nội quy và Quy định - Phiên bản 06.30.2022   Trang 41 

điểm 0 trong tiêu chí này.  

14.5 ĐÁNH GIÁ BARISTA - PHẦN IV 

Phần IV - Đánh giá Barista 

         0 đến 6     Có  Không 

  

Kỹ năng phục vụ khách hàng 

Trình bày: chuyên nghiệp 

Chú ý đến các chi tiết/Tất cả các phụ kiện có sẵn 

 

Trang phục phù hợp 

 

14.5.1 Trình bày: chuyên nghiệp 

Tính chuyên nghiệp đƣợc đánh giá bằng những phẩm chất quan sát có liên quan đến nghề 

barista bao gồm kỹ thuật, sự chuẩn bị và sự am hiểu về cà phê ngoài việc chuẩn bị mƣời hai đồ 

uống đƣợc phục vụ. Kiến thức cà phê rộng hơn bao gồm quy trình canh tác cà phê, rang và 

pha chế từ hạt cho đến khi thành tách cà phê cũng nhƣ sự hiểu biết tuyệt đối về việc sử dụng 

đúng thiết bị, kỹ năng phục vụ khách hàng tốt (tức là lịch sự, chính xác, sự quan tâm, ánh mắt, 

v.v.) và khả năng quản lý quy trình pha chế và thời gian. Các giám khảo sẽ tìm kiếm sự tƣơng 

quan mạnh mẽ giữa những gì đƣợc giải thích và những gì đƣợc cung cấp. Thí sinh phải chứng 

minh rằng mình là một chuyên gia về cà phê thành thạo về trình bày và cà phê. 

14.5.2  Lƣu ý đến các chi tiết/ phụ kiện có sẵn 

Tất cả phụ kiện luôn sẵn có và khu vực pha chế đƣợc tổ chức tốt và có mục đích. Thí sinh 

không nhất thiết cần phải đặt lại thiết bị và phụ kiện trong quá trình thực hiện. Tất cả mọi thứ 

đều có vị trí và mục đích sử dụng riêng. Giám khảo sẽ lƣu ý thí sinh có tách và phụ kiện dự 

phòng trong trƣờng hợp sai sót hoặc đổ tràn. Việc rót đầy tách nƣớc của giám khảo cũng 

chứng tỏ sự quan tâm đến từng chi tiết. Espresso phải đƣợc phục vụ bằng thìa, khăn ăn, và 

nƣớc không mùi vị. 

14.5.3  Trang phục phù hợp 

Yêu cầu tối thiểu đối với các thí sinh là phải ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ (quần áo, tạp dề....). 

Nếu tốt, giám khảo sẽ cho điểm “Có” (“Yes”). Việc thiếu tạp dề hay mặc trang phục không phù 

hợp (nhƣ xăng đan hoặc quần áo quá rách nát hoặc bẩn) sẽ dẫn đến điểm "Không" trong 

"Trang phục phù hợp". 
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14.6 ẤN TƯỢNG TỔNG THỂ CỦA GIÁM KHẢO - PHẦN V 

Phần V - Ấn tượng tổng thể của Giám khảo 

                            0 đến 6  

 

Ấn tượng tổng thể của giám khảo  

Ấn tƣợng tổng thể (cái nhìn tổng thể về sự hiện diện của barista, 

tƣơng quan đến việc cho điểm hƣơng vị, và trình bày) 

Điểm ấn tƣợng tổng thể của Giám khảo gồm hai lĩnh vực chính: 

A. Điểm "Ấn tƣợng tổng thể"( “Total impression”) là ấn tƣợng tổng hợp tổng thể về điểm số 

hƣơng vị (tức là sự kết hợp của ba loại đồ uống có mang lại sự trải nghiệm mạnh mẽ 

hơn so với một loại đồ uống đƣợc phục vụ riêng không?). 

B. Các giám khảo phải xem xét và cho điểm đối với niềm đam mê và cảm hứng mà thí sinh 

pha chế barista đã thể hiện trong phần thi của mình. Giám khảo phải xem xét các điểm 

(cho phép sự khác biệt văn hóa và tính cách) nhƣ giao tiếp tự nhiên, rõ ràng và súc tích, 

thể hiện sự nhiệt tình và cống hiến đối với cà phê đặc biệt, và khả năng đóng vai trò nhƣ 

một tấm gƣơng về nghề/ngành barista (ví dụ: Nếu trong môi trƣờng cà phê/nhà hàng, 

ngƣời pha chế barista này có truyền cảm hứng cho tôi về cà phê đặc biệt không?). Nếu 

các giám khảo cảm thấy rằng đã đạt đƣợc điều này, giám khảo nên cho điểm cao. 

15.0   HÀNH VI KHÔNG TRUNG THỰC CỦA CÁN BỘ VNBC  

Nếu trong trƣờng hợp không chắc rằng Trƣởng ban giám khảo hoặc bất kỳ nhân viên VNBC 

nào khác bị Giám khảo VNBC phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi không trung thực trong quá 

trình đánh giá thí sinh, thì áp dụng các điều sau đây: 

A. Trƣởng ban giám khảo sẽ yêu cầu ngƣời ghi điểm chính thức trả lại bảng điểm của thí 

sinh liên quan đến việc đánh giá bị nghi ngờ. 

B. Trƣởng ban giám khảo sẽ triệu tập cuộc họp với các giám khảo VNBC có liên quan, 

Giám đốc điều hành VNBC, và Chủ tịch Ủy ban Điều hành cuộc thi VNBC để đánh giá 

tình hình. 

C. Giám đốc điều hành VNBC và Chủ tịch Ủy ban Điều hành cuộc thi VNBC sẽ quyết định 

vấn đề bằng họp kín. 

D. Nếu việc gian lận là nghiêm trọng, Chủ tịch Ủy ban điều hành cuộc thi VNBC có quyền 

quyết định loại giám khảo gian lận đó và truất quyền giám khảo cho mọi cuộc thi 

VNBC trong tƣơng lai. 
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15.1 KHÁNG CÁO 

Nếu giám khảo VNBC không đồng ý với quyết định này, giám khảo đó có thể kháng cáo quyết 

định bằng văn bản tới Ủy ban điều hành VNBC. Tất cả các quyết định của Ban cố vấn VNBC 

sẽ là quyết định cuối cùng. 

Thƣ kháng cáo phải bao gồm những thông tin sau đây: 

1) Tên 

2) Ngày 

3) Trình bày rõ ràng và ngắn gọn về khiếu nại 

4) Tham chiếu ngày tháng và thời gian (nếu có) 

5) Ý kiến và giải pháp đề xuất 

6) Bên/Các bên liên quan 

7) Thông tin liên lạc 

Bất kỳ văn bản khiếu nại/kháng cáo nào không có thông tin này sẽ không đƣợc xem xét. Giám 

khảo phải nộp khiếu nại hoặc kháng cáo bằng văn bản cho đơn vị quản lý sự kiện VNBC qua 

email info@cafeshow.com.vn trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra vụ việc.  

15.2 ĐÁNH GIÁ KHÁNG CÁO CỦA ỦY BAN ĐIỀU HÀNH VNBC  

Ban Cố vấn VNBC sẽ đánh giá khiếu nại hoặc kháng cáo bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể 

từ ngày nhận đơn. Chủ tịch Ban điều hành VNBC sẽ liên lạc với thí sinh hoặc giám khảo bằng 

văn bản qua email cùng với quyết định cuối cùng.  
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