
Novinkou mezi pivovarskými soutěžemi o nejlepší pivo bude Beer Cup 2018.
Soutěžit se bude ve třech kategoriích, a to vyřazovacím způsobem od kvalifikace až do finále.

V případě, že máte zájem přihlásit Vaše piva do soutěže, veškeré informace, 
 včetně registrace, najdete níže. 

Během jara proběhla pod naší záštitou také FB vyřazovací anketa o „PIVOVARNICKOU SYMPATII ROKU“. 
Do finále se probojovaly brněnský pivovar Lucky Bastard a NextHop ze slovenské Nitry. Vyhlášení této 

kategorie proběhne společně s vyhlášením ostatních kategorií, dle programu níže.

SYSTÉM SOUTĚŽE – VYŘAZOVACÍ SYSTÉM 
“HEADS UP” 
Po registraci a označení vzorků proběhne rozlosování 
do vyřazovacích pavouků jednotlivých kategorií. Každé 
kolo může postoupit jen jeden vzorek ze dvou. Postu-
pující získává z každého vyhraného duelu jeden bod. Ten 
se započítává do celkové tabulky mezi jednotlivými piv-
ními styly.
Pivovar s největším počtem bodů se stává celkovým 
 vítězem HOP PRODUCTS Beer Cup 2018.
V případě shody bodů po celkovém součtu se o vítězi 
rozhodne velkou finálovou degustací. Ocenění získají 
všichni finalisté i vítězové. Průběh soutěže bude při vy-
hlašování zveřejňován.

SPECIFIKACE KATEGORIÍ
Vzhledem k nabitému programu prezentačního semi
náře, jsou vytvořeny pouze 3 kategorie napříč stupňo
vitostí a pivními styly. Stupňovitost není jediným 
 faktorem dokazující kvalitu piva.

V tomto systému mohou do vzájemného klání nastoupit 
i 10° s 15° nebo pšenice s Pale Ale. Pouze na degustační 
komisi bude záležet, který ze dvou vzorků si  zaslouží po-
stup do dalšího kola.
Každý pivovar může přihlásit maximálně 3 svá piva a to 
do libovolné kategorie:

1. kategorie Světlé pivo spodně kvašené
2. kategorie Světlé pivo svrchně kvašené
3. kategorie   Speciální pivo (bez jakéhokoliv omezení 

barvy, typu, stupňovitosti atd.)

www. hopproducts.cz 

Váš dodavatel prvotřídního chmele a pivovarských surovin

 
PŘIHLAŠOVACÍ POPLATEK
Přihlašovací poplatek/startovné bude uhrazen na základě 
vystavené faktury společnost HOP PRODUCTS, a to ještě 
před rozdělením do vyřazovacího pavouka
(obchod@hopproducts.cz)

1 vzorek 350 Kč bez DPH  
2 vzorky 600 Kč bez DPH  
3 vzorky 800 Kč bez DPH

DODÁNÍ VZORKŮ
Své vzorky můžete poskytnout v jakémkoliv obalu 
(sklo – plech – pet) v množství 6 litrů na jednu kategorii,  
v litráži od 0,5 l do 2 l.

Každý soutěžní vzorek musí být obchodně označen 
a dopra ven v týdnu od 5. do 9. 11. 2018 na adresu: 
Richard Vetyška, Podolí 268, 686 04 Kunovice  
a to po předešlé telefo nické nebo e-mailové dohodě  
(tel.: 606 289 874 nebo e-mail: 19vety05@gmail.com) 
Nejpozději však osobně na místo konání prezentace  
dne 10. 11. 2018 do 8:30.
Veškeré další zaregistrované vzorky budou ze soutěže vyřazeny. 
Zbylé vzorky budou k odběru během vyhlášení nebo k dispozici 
ostatním účastníkům semináře.

DEGUSTAČNÍ KOMISE
V případě, že máte zájem být členem degustační komise, v re-
gistračním formuláři vyplňte své jméno a souhlas se zapoje-
ním do registrační komise. Součástí degustační komise může 
být i účastník semináře, bez dodání svých soutěžních vzorků. 
Zaregistrovaní účastníci budou rozlosováni do jednotlivých 
degustačních skupin. Každá degustační skupina bude mít 
svého předem vybraného předsedu.

 

Vyhlášeni budou finalisté a vítězové jednotlivých kategorií,  
celkový vítěz bude ale jen jeden!

HOP PRODUCTS BEER CUP 2018
10.11.2018



REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
 

HOP PRODUCTS BEER CUP 2018
Záhlinická sladovna a pivovar dne 10.11.2018

Jména účastníků degustační komise: 

1

2

3

Datum a podpis

Výrobce:

 

Vzorek č. 1:

Kategorie č.:

Obchodní název, stupňovitost, legislativní typ piva:

Vzorek č. 2:

Kategorie č.:

Obchodní název, stupňovitost, legislativní typ piva:

Vzorek č. 3:

Kategorie č.:

Obchodní název, stupňovitost, legislativní typ piva:


