
Rua Gaspar Batista Paiva, 416 - Santa Luiza | Varginha • MG • Brasil | CEP: 37026-680
(35) 3212-6302 | (35) 3212-4705 | (35) 9.9824-9845 | (35) 9.9879-8943

Regulamento – Pré-seletivas

Campeonato de Cup Tasters

1.0 Descrição da competição

O Campeonato de Cup Tasters tem o objetivo de selecionar os melhores degustadores de café, avaliando 
a habilidade dos competidores em diferenciar xícaras de café filtrado, em uma prova às cegas, utilizando 
a metodologia de triangulação.

Cada competidor será posicionado em uma mesa contendo 8 grupos de 3 xícaras e deverá identificar a 
xícara diferente em cada grupo, no período máximo de 8 minutos. O competidor deverá mover a xícara 
considerada diferente para frente, no local indicado na mesa.

Após o término da prova ou 8 minutos (o que acontecer primeiro), o competidor deve se afastar da mesa 
e o mestre de cerimônias irá suspender as 8 xícaras separadas pelo competidor, mostrando a marca no 
fundo da xícara, que identifica se o competidor acertou ou errou. O competidor que tiver mais acertos é 
considerado campeão. Caso haja empate, o competidor que levar menos tempo para terminar a prova será 
o campeão.

2.0 Orientações logísticas e técnicas

Programação do evento

O campeonato de Cup Tasters deverá ser realizado em, no mínimo, três etapas:

• Rodada Classificatória: todos os competidores inscritos participam. Os 8 competidores com maior 
número de acertos permanecem na competição;
• Rodada Semifinal: os 8 competidores com melhor desempenho na rodada classificatória participam 
de mais uma sequência de triangulações. A sequência deve ser diferente da que foi utilizada na 
primeira rodada. Os 4 competidores com maior número de acertos permanecem.
• Rodada Final: os 4 competidores melhor classificados na rodada anterior passam por uma nova 
sequência de triangulações. Aquele que tiver melhor desempenho é consagrado campeão.

Patrocínios e apoios

Os organizadores podem buscar patrocínio financeiro ou em insumos para o evento, desde que as empresas 
patrocinadoras não firam, de forma alguma, os princípios e valores da BSCA.



Rua Gaspar Batista Paiva, 416 - Santa Luiza | Varginha • MG • Brasil | CEP: 37026-680
(35) 3212-6302 | (35) 3212-4705 | (35) 9.9824-9845 | (35) 9.9879-8943

Preparo da competição

Os organizadores devem preparar uma série de 8 triangulações de café, de forma que cada grupo de 3 
xícaras apresente 2 xícaras idênticas e 1 xícara diferente. A xícara diferente pode ser preparada utilizando 
um outro café distinto ou um blend (incluindo uma porcentagem do café utilizado nas duas xícaras idênticas).
As xícaras deverão ser marcadas com adesivos coloridos que indiquem, em cada trio de xícaras, quais são 
as xícaras iguais e qual é a xícara diferente. Esse processo de codificação deverá ser feito por pelo menos 
2 representantes do organizador, para garantir um procedimento correto.

A BSCA oferecerá orientação detalhada e completa ao organizador para o preparo da competição.

Infraestrutura

Para realização da pré-seletiva, o organizador deve possuir ou providenciar junto a parceiros e patrocinadores, 
o mínimo de:

• Área que comporte pelo menos 2 mesas de prova coletiva;
• Área que comporte o preparo simultâneo de cafés e distribuição do café nas xícaras;
• 1 máquina de filtragem de café;
• Filtros de papel compatíveis com a máquina;
• 1 moinho de alto desempenho;
• 8 garrafas térmicas com capacidade mínima para 1,5 litro e alta conservação de temperatura;
• 200 xícaras idênticas, de vidro, porcelana ou descartáveis (maior quantidade) e de qualquer 
volume superior a 150ml, desde que apropriadas para degustação de café;
• Cuspideiras individuais (podem ser copos descartáveis);
• Guardanapos e panos de limpeza;
• 2 a 4 mesas retangulares, mínimo de 2m de comprimento, de altura adequada para prova 
de café;
• Colheres de prova, aventais e outros itens promocionais (opcionais);
• Água filtrada ou mineral, previamente testada, em qualidade e quantidade suficientes para 
o preparo dos cafés;
• Cafés especiais em grãos torrados há no máximo 7 dias, embalados apropriadamente. 
Recomenda-se mínimo de 3 grãos distintos, na quantidade de 200 gramas por competidor.

Equipe de apoio

Para operar a competição de forma satisfatória, recomenda-se:

• 2 pessoas para preparo dos cafés;
• 2 pessoas para serviço dos cafés nas xícaras e transporte das xícaras às mesas;
• 1 mestre de cerimônias;
• 1 tabulador de notas;
• 1 cronometrista para cada competidor que competir simultaneamente.
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3.0 Inscrições

Qualquer profissional de nacionalidade brasileira ou residente legal por mais de 24 meses, residente em 
qualquer estado, poderá se inscrever como competidor. As pré-seletivas não são regionais, portanto não 
restringem a participação de competidores de outras regiões. Competidores que possuam relação pessoal 
ou profissional com os organizadores do evento poderão competir, desde que não estejam envolvidos 
diretamente na organização.

Cada competidor poderá participar apenas de UMA pré-seletiva realizada no país. Ao participar da pré-
seletiva escolhida, o competidor fica automaticamente impedido de competir em outra pré-seletiva e na 
etapa nacional da mesma modalidade, a não ser que obtenha colocação suficiente (ver “Vagas para a etapa 
nacional”).

A BSCA autorizará a realização de, no máximo, 5 pré-seletivas no país, em diferentes localidades. As pré-
seletivas poderão ser realizadas até 30 dias antes da etapa nacional. Cada seletiva poderá classificar o 
máximo de 4 competidores, respeitando os critérios estabelecidos neste regulamento.

Os organizadores da pré-seletiva deverão anunciar a abertura de vagas com, pelo menos, 2 dias de 
antecedência às inscrições, e os primeiros a se inscrever na data e hora informados terão prioridade sobre 
as vagas. As inscrições serão realizadas pelo site da BSCA. Os organizadores poderão cobrar a taxa de 
inscrição necessária para viabilizar o evento; a BSCA arrecadará 50% do valor referente às inscrições, 
repassando o valor restante ao organizador.

Vagas da pré-seletiva

Os organizadores poderão definir o número de vagas, em função da infraestrutura disponível, garantindo o 
mínimo de 10 vagas disponíveis, que podem ou não ser preenchidas.

Despesas dos competidores na pré-seletiva

Todas as despesas relacionadas ao treinamento e participação no evento são de responsabilidade de cada 
competidor. Se os organizadores puderem arcar com estes custos, devem fazê-lo igualmente a todos os 
competidores.

Orientação aos competidores

Os organizadores devem manter um e-mail direto de comunicação com os competidores, que deve ser 
informado no momento da inscrição. Além disso, deve ser realizada uma reunião de orientação prévia, no 
mesmo dia da competição. A reunião deve ser marcada com antecedência e a participação de todos os 
competidores é obrigatória.
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4.0 Validação da pré-seletiva

Para ser considerada parte do calendário oficial de Campeonatos Brasileiros de Barismo e garantir a sessão 
de vagas aos competidores com melhor classificação, o evento deverá ser fiscalizado por um representante 
indicado pela BSCA. Esse representante deverá ser um funcionário BSCA ou juiz nacional de empresa 
distinta do organizador. As despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do representante 
deverão ser custeadas pelo organizador do evento. 

Classificação para a etapa nacional

Os competidores que tiverem melhor desempenho em cada uma das pré-seletivas autorizadas pela BSCA 
serão automaticamente classificados para a etapa nacional.

Vagas para a etapa nacional

As vagas serão distribuídas entre as pré-seletivas existentes no país no ano vigente, considerando o número 
de participantes inscritos em cada evento. Serão qualificados para a etapa nacional os 20% melhores 
classificados em cada pré-seletiva, até o máximo de 4 competidores. As vagas remanescentes serão 
distribuídas, em ordem de inscrição efetivada e paga, nos seguintes critérios: 1) interessados residentes 
em regiões/estados que não tiveram pré-seletivas; 2) interessados de qualquer região/estado que não 
participaram de pré-seletivas; 3) todos os interessados.

Despesas na etapa nacional

Todas as despesas relacionadas ao treinamento e participação na etapa nacional são de responsabilidade 
de cada competidor, exceto a taxa de inscrição, que deve ser paga pelo organizador da pré-seletiva, a 
todos os selecionados.

5.0 Critérios para aprovação de pré-seletivas

As empresas associadas à BSCA podem se candidatar como organizadoras de pré-seletivas, inscrevendo-
se pelo e-mail competicoes@bsca.com.br. Caso haja número de inscrições superior a 5 empresas, o critério 
de escolha se dará por: a) região onde o evento será realizado; b) ordem de envio do e-mail.

mailto:competicoes@bsca.com.br
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