Domovaričská pivománia – štatút degustačnej súťaže pív

Štatút degustačnej súťaže pív
Domovaričská pivománia
o Zlatú babarničku /*

1) Organizátori súťaže
Hlavnými organizátormi degustačnej súťaže sú Homebrewing Fan Club pod záštitou Asociácie malých
nezávislých pivovarov na Slovensku - Sekcie homebrewingu.
2) Miesto a termín konania súťaže
Degustačná súťaž sa uskutočňuje raz ročne v Seredi.
3) Ciele súťaže
a) podporiť ďalší rozvoj homebrewingu (domáceho varenia piva) na Slovensku,
b) získavať pre domáce varenie piva nových domovaričov a súťažnou formou ich motivovať k zvyšovaniu
úrovne kvality ich produktov a pestovaniu pivnej kultúry,
c) vytvoriť podmienky pre vzájomné súťaženie medzi slovenskými domácimi výrobcami piva,
d) vytvoriť súťažné podmienky pre výrobcov domáceho piva z mladinových, resp. sladinových koncentrátov
a aj zo základných surovín,
e) prezentácia slovenského homebrewingu pred hosťami, ktorí budú prítomní na Domovaričskej pivománii
ako degustátori alebo ako pozorovatelia, ako aj širšej verejnosti,
f)
vytvorenie príležitosti na stretnutie domovaričov, výmenu skúseností a vzájomné spoznávanie.
4) Charakter súťaže
Súťaž má medzinárodný charakter a je určená pre záujemcov zo Slovenska a Českej republiky, ktorí sa venujú
domácemu vareniu piva, t.j. nie sú vyrábané na komerčné účely alebo v zariadeniach, v ktorých sa vyrába pivo
na komerčné účely.
5) Kategórie
Pivné kategórie sú určované na každý nový ročník osobitne a to na základe aktuálneho záujmu a súťažných
trendov.
Poznámka:
Organizátori si vyhradzujú právo niektorú z uvedených súťažných kategórií zmeniť prípadne zrušiť, ak nebude
dostatočný počet prihlásených vzoriek (minimálne 5 v jednej kategórii), alebo operatívne zlúčiť niektoré
kategórie. Ak to bude reálne, môže byť vyhlásená aj nová kategória.
6) Účastníci súťaže:
a) Do degustačnej súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia, ktorí odošlú prihlášku do stanoveného termínu,
vyplatia štartovné a súčasne súhlasia s propozíciami súťaže. Súhlas s propozíciami súťaže sa rozumie
podanie prihlášky do súťaže. Prihlášky do degustačnej súťaže sú dostupné v elektronickej podobe na
web stránke www.domovaricskapivomania.sk, alebo na Facebookovom profile „Domovaričská
pivománia“.
b) Každý domáci varič (domáci pivovar) sa môže zúčastniť podľa vlastného záujmu v rôznych vyhlásených
kategóriách (aj vo viacerých). V každej kategórii je však možné prihlásiť maximálne dve rôzne vzorky piva
s rozdielnymi názvami, ktoré zodpovedajú svojimi charakteristickými vlastnosťami danej kategórii. V
prípade nesprávneho zaradenia piva v prihláške si organizátori vyhradzujú právo preradiť prihlásenú
vzorku do odpovedajúcej kategórie, respektíve vzorku zo súťaže vyradiť.
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7) Poplatky za účasť na degustačnej súťaži
Účastnícky poplatok (štartovné) je darom a za každý prihlásený druh piva je stanovený na 4 €. Poplatok je
možné zaplatiť poštovou poukážkou na adresu: Ivo Křemen, Mlynárska 40/34, 926 01 Sereď, najneskôr dva
dni pred súťažou, prípadne osobne - najneskôr však v deň konania súťaže. Finančné prostriedky
z účastníckych poplatkov budú použité výhradne na organizáciu degustačnej súťaže (občerstvenie pre
komisie, výrobu diplomov, nákup cien a poštové poplatky a iné výdaje spojené s organizáciou).
8) Spôsob dodania pív na degustačnú súťaž
a) Z každej prihlásenej vzorky je nutné odovzdať 3 x 0,5l, resp. 3 x 0,33l, resp. 2x 1,5l.
b) Pivá, ktoré nebudú potrebné na súťažnú degustáciu, budú následne použité na nesúťažnú degustáciu
podľa rozhodnutia organizátora súťaže.
c) Fľaše musia byť označené neprilepeným štítkom (tzn. nie prilepenou etiketou) priviazaným, upevneným
gumičkou apod., na ktorom bude uvedený minimálne názov piva, stupňovitosť, alebo obsah alkoholu,
meno výrobcu (domáceho pivovaru) a súťažná kategória. Taktiež sa nepripúšťa označenie na
korunkovom uzávere. Pokiaľ tieto podmienky nebudú splnené, organizátor má právo súťažné vzorky zo
súťaže vylúčiť.
d) Pri prípadnom zrušení súťažných kategórií, pri vyradení piva zo súťaže, alebo po zrušení celej
degustačnej súťaže bude dotknutým záujemcom vrátené štartovné - dar vo Domovaričská pivománia vo
výške 100% z celkovo zaplatenej sumy. Súťažné degustačné vzorky piva sa súťažiacim nevracajú. V
prípade problémov s doručením pív kontaktujte včas organizátorov degustačnej súťaže.
9) Práca degustačnej komisie
a) Degustačná komisia pracuje vo vyhradenom priestore tak, aby nebola ovplyvňovaná ostatnými
účastníkmi súťaže.
b) Pre jednotlivé kategórie môže byť zloženie komisie rôzne.
c) Hodnotenie je založené na individuálnom (nie kolektívnom) princípe. Degustátori nemajú svoje
hodnotenie konzultovať s ostatnými členmi komisie.
d) Doba práce komisie pri hodnotení jednotlivých kategórií môže byť organizátorom primerane regulovaná
v záujme toho, aby sa celková doba súťaže príliš nepreťahovala.
e) Každý degustátor bude v príslušnej kategórií hodnotiť individuálne, na samostatnom formulári,
senzorické vlastnosti vzorky piva pridelením bodov. Počet bodov pridelených za jednotlivé vlastnosti
zaznamená na hodnotiaci hárok, ktorý verifikuje svojím menom a podpisom.
f) Vstup do priestorov práce degustačnej komisie je pre ostatných účastníkom súťaže možné povoliť
individuálne organizátorom súťaže a v jeho sprievode s tým, že nie je umožnená komunikácia (verbálna
aj neverbálna) s členmi komisie.
10) Zloženie degustačných komisií
Hodnotenie pív v jednotlivých kategóriách budú vykonávať najmenej 5 členné degustačné komisie zložené
z pivovarníckych odborníkov, členov Sekcie homebrewingu pri Asociácii malých nezávislých pivovarov na
Slovensku, z radov domovaričov, prípadne aj iných hostí. Zloženie komisií pre jednotlivé kategórie je možné
podľa potreby operatívne meniť podľa počtu prítomných degustátorov a množstva vzoriek v kategóriách.
11) Spôsob hodnotenia súťažných vzoriek a senzoricky hodnotené vlastnosti piva.
Hodnotené senzorické vlastnosti piva:
a) Vôňa (aroma) = max 10 bodov – hodnotí sa aróma zo sladov, chmeľov, estery a ostatné aromatické látky,
charakteristická vôňa pre danú kategóriu, intenzita, identifikovateľnosť, harmónia, prirodzenosť.
b) Vzhľad/farba (appearance) = max 5 bodov – hodnotí sa farba, jasnosť a pena – trvanie, farba a zloženie
peny, charakteristickosť farby pre danú kategóriu, čírosť, odtieň, uvoľňovanie CO 2.
c) Chuť (flavor) = max 10 bodov – hodnotí sa identifikovateľná charakteristická chuť sladu, charakteristické
chute z rôznych fermentačných procesov, plnosť, primeraná a charakteristická horkosť chmeľu,
korenistosť, „dojazd“, pachute.

2

Domovaričská pivománia – štatút degustačnej súťaže pív

d) Pocit v ústach (mouthfeel) = max 5 bodov – hodnotí sa „telo“, primeranosť a intenzita nasýtenia CO2,
trpkosť a ďalšie pocitové vnemy („teplo“ z vyššieho obsahu alkoholu, krémová chuť ... atď.)
e) Celkový dojem (overall impression) = max 20 bodov – hodnotí sa celkový dojem, celková vyváženosť
a komplexnosť, harmonické spojenie senzorických vlastností. Identifikovateľnosť štýlu a splnenie
charakteristík pre priradenie vzorky k danému štýlu.
Spolu môže degustátor prideliť jednej vzorke piva 50 bodov.
12) Spracovania výsledkov a oceňovanie
Po sčítaní bodových hodnotení všetkých degustátorov komisie sa výsledný súčet počtu bodov vydelí počtom
degustátorov a násobí 2 – t.j. maximálny počet možných bodov je 100. Ocenenia sú zoradené do troch
stupňov nasledovne:
a) Excelentné pivo (89,00 - 100 b) - účastník súťaže dostane diplom: Excelentné pivo
b) Vynikajúce pivo (75,00 - 88,99 b) - účastník súťaže dostane diplom: Vynikajúce pivo
c) Veľmi dobré pivo (59,00 - 74,99 b) - účastník súťaže dostane diplom: Veľmi dobré pivo
Poznámka: môže byť ohodnotených - ocenených aj viacero súťažných vzoriek pív, rozdiel nastáva len
v počte získaných bodov, ktoré pivá dosiahli, nevylučuje sa ani rovnaký počet bodov.
Súčasne, podľa počtu bodov, najviac v poradí prvé tri pivá:
1. miesto = zlatá babarnička – účastník súťaže dostane vecnú cenu
2. miesto = strieborná babarnička – účastník súťaže dostane vecnú cenu
3.miesto = bronzová babarnička – účastník súťaže dostane vecnú cenu
Poznámka: Umiestnenia na prvých troch miestach môže získať iba jedna vzorka piva na každom
víťaznom stupni. Pri rovnosti bodov je ďalším kritériom doplnkové najlepšie dosiahnuté hodnotenie,
ktoré vykoná nezávislý rozhodca - komisár z radov prítomných účastníkov súťaže, ktorý určí finálne
poradie. Komisár vykoná degustáciu iba pre odlíšenie poradia na 1. až 3. mieste určením, ktoré
z porovnávaných vzoriek je komplexne lepšie. Komisára pre daný prípad vyžrebuje organizátor súťaže
z prítomných domovaričov, resp. hostí.
d) Pri zisku menej ako 59,00 bodov sa ocenenie neudeľuje.
e) Degustátor hodnotí anonymné vzorky. Pre označenie vzoriek budú použité neutrálne číselné kódy
zvolené tak, aby degustátor nemohol rozoznať, ktorého pivovariča a ktorú vzorku hodnotí.
f) Výsledky budú zverejnené v rozsahu: umiestnenie, číslo vzorky, meno domovariča, názov piva
a pivovaru, získaný počet bodov.
g) Víťaz každej kategórie má právo používať oficiálne logo súťaže na propagáciu svojho umiestnenia
s viditeľným uvedením, o ktorý ročník súťaže ide. Prítomným účastníkom budú diplomy odovzdané na
mieste osobne po ukončení degustačnej súťaže, neprítomným budú zaslané poštou.
Poučenie všetkých degustátorov o spôsobe hodnotenia bude pred začiatkom degustačnej súťaže.
Spracovanie výsledkov sa bude realizovať po ukončení každej kategórie. Za tým účelom bude v degustačnej
miestnosti zriadené počítačové pracovisko s obsluhou a pripraveným programom na rýchle elektronické
vyhodnocovanie. Výsledky budú priebežne uverejňované na viditeľnom mieste a po ukončení degustačnej
súťaže budú uverejnené na webových stránkach organizátorov súťaže www.domovaricskapivomania.sk
a Facebooku na profile Domovaričská pivománia do 48 hodín.
13) Záverečné ustanovenia
Organizátori súťaže si vyhradzujú právo na zmeny v propozíciách ak by nastali problémy či neočakávané
situácie alebo okolnosti.
V Seredi, 1. októbra 2018
Vysvetlivky:
/*
babarnička – (nárečové slovo; Spiš, Zemplín, Nitra) – vrchnák, zátka na fľaši
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