REGULAMIN UCZESTNICTWA W LUBELSKICH BITWACH PIWOWARÓW – ZŁOTE KALESONY
2021
§1
1. Lubelskie Bitwy Piwowarów odbywają się w zgodzie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286),
oraz z ustawą z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu
wyrobów tytoniowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 103).
§2
1. Uczestnictwo w akcji jest dobrowolne.
2. Uczestnikiem akcji mogą być piwowarzy domowi, którzy ukończyli 18 rok życia. Uczestnikami
mogą być również piwowarzy zawodowi pod warunkiem, iż zgłaszane piwo będzie piwem
uwarzonym metodami domowymi. Dopuszczalny jest udział duetów piwowarów.
§3
1. Piwowarzy chcący wziąć udział w akcji zobowiązani są do wypełniania formularza
aplikacyjnego na stronie www.zlotekalesony.pl
2. Piwowarzy zostaną zakwalifikowani do wzięcia udziału w akcji wg. kolejności zgłoszeń.
3. Pula miejsc wynosi 30 i jest nieprzekraczalna.
4. Po zamknięciu listy, piwowarzy zostaną rozlosowani do grup eliminacyjnych
5. Uczestnicy zostaną rozlosowani z dwóch koszyków po 15 miejsc w każdym. Przynależność
do koszyka wyliczona zostanie na podstawie uczestnictwa w poprzednich edycjach Lubelskich
Bitwach Piwowarów. Każda runda, w której brał udział uczestnik to +1 punkt na jego koncie.
§4

1. Zasady rundy ćwierćfinałowej:
A. Zawodnicy w pierwszej fazie (ćwierćfinałowej) podzieleni są na 6 grup po 5 osób w
każdej, na drodze losowania.
B. Na jednym spotkaniu rozstrzygane będą piwa z dwóch grup eliminacyjnych
C. Do półfinału awansuje 12 osób, które uzyskają największą ilość punktów bez względu
na grupy (zliczanie punktów patrz - punkt 5 niniejszego § opisujący zasady zliczania
punktów). Tabela będzie po każdej rundzie aktualizowana.
D. Pierwsza runda eliminacyjna odbędzie się w 3 terminach wybranych w zakresie od 01
VI 2020 do 31 VII 2020 w zależności od możliwości logistycznych
E. Piwa muszą być jak najbardziej zgodne z przekazanymi wytycznymi lub opisem stylu
F. Spotkania eliminacyjne wyłonią zwycięzców z grup warzących piwa w stylu White IPA,
Brown Porter, Belgian IPA, Irish Red Ale, Black Rye IPA, ESB
2. Zasady półfinałów:
A. 12 półfinalistów podzielonych na cztery grupy trzyosobowe
B. Półfinał odbędzie się w terminach od 01 XI 2020 do 31 XII 2020
C. Skład półfinałów zostanie rozlosowany na podstawie tabeli po ćwierćfinałach na
zasadzie najpierw czołowe 4 osoby, każda do kolejnej grupy itd.
D. Style półfinałowe będą stylami otwartymi, opartymi na wytycznych przekazanych
przez Organizatora. Hasła przewodnie półfinałów to „Szkocki pub”, „Bar na plaży”,
„Klub na manhatannie”, „Górskie schronisko”.
3. Zasady finału:
A. W finale spotka się czterech zwycięzców półfinałów
B. Finał odbędzie się w Święto Porteru Bałtyckiego w styczniu 2021 roku lub blisko tego
terminu
C. Stylem finałowym jest Deserowy Porter Bałtycki

4. O kolejności Uczestników w danej rundzie decyduje ilość uzyskanych punktów. Ilość punktów
będzie wyliczana wg wzoru tj. 75% - ilość głosów oddanych na dane piwo przez
degustatorów, 25% - ilość punktów z metryczki przygotowanej przez Organizatora podzielona
przez 4.
5. W razie równej ilości punktów o kolejności w tabeli decyduje ilość punktów z metryczki
sędziowskiej. Jeśli to nie wyjaśnia sytuacji odbędzie się losowanie.
6. Datę i miejsca danego spotkania ustala Organizator i informuje wcześniej Uczestników o tym
fakcie, oraz umieszcza informacje na stronie Lubelskiego Oddziału Terenowego PSPD na
portalu Facebook. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca odbywania
Bitew z zastrzeżeniem wcześniejszej konsultacji z Uczestnikami.
7. Podczas rejestracji będzie dodatkowe pole deklaratywne informujące o chęci uczestnictwa w
ćwierćfinałowej grupie lagerowej. Grupa odbędzie się tylko w przypadku uzbierania
odpowiedniej ilości uczestników którzy awansują do ćwierćfinału. W przeciwnym wypadku
będzie to grupa w stylu AIPA.
§5
1. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do miejsca, wyznaczonego przez Organizatora,
konkursowego piwa przynajmniej dwa dni przed terminem spotkania.
2. Uczestnik dostarcza piwo w ilości co najmniej 6 litrów piwa.
3. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania identycznej stylistyki piwa: brązowe butelki 0,5l
(dopuszczalne są butelki z grawerami) ze złotymi kapslami. Butelki zostaną zakodowane przy
użyciu unikatowych kodów wygenerowanych niezależnie dla każdego uczestnika podczas
rejestracji.
4. W przypadku, w którym Uczestnik nie będzie mógł lub odmówi uczestnictwa, Organizator
może na własną rękę poszukać piwowara domowego gotowego zastąpić danego Uczestnika
np. w przypadku, gdy akurat piwowar domowy posiada uwarzone piwo w odpowiednim stylu.
5. W przypadku, w którym Uczestnik nie przygotuje piwa na bitwę podlega on wykluczeniu.
Organizator ma prawo weryfikować z odpowiednim wyprzedzeniem czy Uczestnik
przygotował piwo lub na jakim etapie znajduje się jego przygotowanie.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia piwa do konkursu w razie:
A. Wyraźnego odstępstwa piwa od ram stylu lub przygotowanych wytycznych. Piwo takie
będzie udostępnione do degustacji, lecz głosy oddane na niego nie będą zliczane
B. Wad, które uniemożliwiają przyjemną degustację. Piwo takie nie będzie udostępnione
ogółowi do degustacji. Za zgodą Uczestnika istnieje możliwość wydania próbek
chętnym.
§6
1. Zasady degustacji i oceniania:
A. W degustacji brać udział mogą tylko osoby pełnoletnie
B. Warunkiem jest wcześniejsza rejestracja poprzez elektroniczny formularz
udostępniony przez Organizatora na stronie www.zlotekalesony.pl lub formularz w
formie papierowej dostępny przed danym spotkaniem.
C. Maksymalna liczba zgłoszeń na jedną bitwę wynosi 45 osób. 5 kolejnych osób zostaje
zapisanych na listę rezerwową
D. W przypadku przekroczenia maksymalnej ilości zgłoszeń o udziale decyduje
kolejność ich zgłaszania.
E. W przypadku eliminacji i ćwierćfinałów zgłoszenie do degustacji i oceniania zalicza się
na dane spotkanie całościowo a nie do poszczególnych grup.
F. Każda ze zgłoszonych do degustacji osób musi stawić się maksymalnie 30 minut
przed planowaną bitwą w celu odebrania od Organizatora formularzy do głosowania.
Karty wydawane będą na podstawie imiennej listy.
G. Zgłoszenie do degustacji odwołać można maksymalnie dobę przed bitwą, w razie nie
stawienia się na degustację bez odwołania użytkownik taki dostaje zakaz
uczestnictwa w dwóch kolejnych głosowaniach
H. Organizator zastrzega sobie prawo do zapisania maksymalnie 5 osób poza oficjalną
procedurą rejestracyjną, jako specjalni goście. Informacja o tym będzie podana
jeszcze przez rozpoczęciem zapisów do danej bitwy.

I.
J.

Objętość próbki degustacyjnej zawierać się będzie w przedziale od 100 do 125 ml
Przy liczeniu wyników będą brane tylko poprawnie wypełnione karty tj. takie, w
których zaznaczone będą trzy piwa (w rundzie eliminacyjnej), dwa (w ćwierćfinale) lub
jedno (w pozostałych rundach) w sposób czytelny.
K. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia opłat w formie biletowania na
poszczególne imprezy w razie wystąpienia takiej potrzeby. Informacja o takim fakcie
nastąpi co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem zgłoszeń.
2. Każdy z Uczestników ma prawo do otrzymania metryczki opisującej dostarczone przez niego
piwo zgodnie ze wzorem metryczki przygotowanej na podstawie metryczki piwa finałowego
Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych.
3. Oceny piwa dokonuje nieparzysta grupa osób składająca się członków Lubelskiego Oddziału
Terenowego PSPD oraz osób zaproszonych do tego grona przez Organizatora.
§7
1. Uczestnicy mają prawo do otrzymywania nagród. Organizator poinformuje zwycięzców o
zobowiązaniach podatkowych wynikających z otrzymania nagrody i o ewentualnym
przekroczeniu przez nagrodę kwoty wolnej od podatku z tego tytułu.
2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora ich danych
osobowych na potrzeby zorganizowania akcji i jej promocji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego regulaminu.

