
Regulamin I Mistrzostw Polski Piwowarów Domowych 2018 

  

1. Organizatorem I Mistrzostw Polski Piwowarów Domowych 2018 (dalej: Konkurs) jest 

Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych z siedzibą w Cieszynie (kod: 43-

400), przy ul. Dojazdowej 2, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej pod prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bielsku-Białej, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000362180, o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej: 5482625237 oraz 

numerze REGON: 241868278. 

2. Konkurs jest kontynuacją Konkursu Piw Domowych PSPD w Cieszynie 

3. Konkurs odbędzie się w terminie 31 maja-3 czerwca 2018 r. w Warszawie. 

4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. 

5. Konkurs odbywa się w kategoriach (dalej: kategoria) oraz podkategoriach (dalej: 

podkategoria). Opisy stylów są zgodnie z 2015 Style Guidelines (Beer Judge 

Certification Program https://www.bjcp.org/docs/2015_Guidelines_Beer.pdf) 

odpowiednio: 

 

I) Lagery 

 Czech Pale Lager – 3A [7-10° Blg] 

 German Pils – 5D [11-12,4° Blg] 

 Marzen – 6A [13,2-14,7° Blg] 

 Dunkles Bock – 6C [15,7°-17,5° Blg] 

 

II) Lekkie ALE 

 Trappist Single – 26A [11-13,3° Blg] 

 California Common – 19B [11,9-13,3° Blg] 

 Dark Mild – 13A [7,5-9,5° Blg] 

 Irish Red Ale – 15A [11-14,7° Blg] 

 Scottish Heavy – 14B [8,8-10° Blg] 

III) Specjalne IPA 

 White IPA – 21B [13,8-15,9° Blg] 

 Rye IPA – 21B [13,8-18,2° Blg] 

 Belgian IPA – 21B [14,3-19,3° Blg] 

 English IPA – 12C [12,4-18,2° Blg] 

 West Coast IPA – opis PSPD [13,8-17,0° Blg] 

 

IV) Mocne ALE 

 Wee Heavy – 17C [17,1-30,2° Blg] 

 Strong Bitter – 11C [11,9-14,7° Blg] 

 American Strong Ale – 22B [15,2-21,6° Blg] 

https://www.bjcp.org/docs/2015_Guidelines_Beer.pdf


 Wheatwine – 22D [19,3-28,1° Blg] 

 

V) Piwa Ciemne 

 American Porter – 20A [12,4-17,1° Blg] 

 Dunkles Weissbier – 10B [11,0-13,8° Blg] 

 Schwarzbier – 8B [11,4-12,9° Blg] 

 Irish Stout – 15B [9,0-11,0° Blg] 

 

VI) Piwa pszeniczne i owocowe 

 Witbier – 24A [11,0-12,9° Blg] 

 Biere de Garde – 24C [14,7-19,3° Blg] 

 Italian Grape Ale – X3 [10,7-21,6° Blg] 

 Fruit Irish Stout – na bazie Irish Stout 15B [9,0-11° Blg] – owoce dozwolone owoce w 

rozumieniu potocznym. Piwowar musi podać jakiego owocu użył 

VII) Piwa kwaśne 

 Lichtenhainer – 27 [8,0-10,0° Blg] 

 Brett Beer – 28A [Blg w zależoności od stylu bazowego] – piwowar musi podać styl 

bazowy z deklarowanym Blg 

 Mixed-Fermentation Sour Beer – 28B [Blg w zależoności od stylu bazowego] – 

piwowar musi podać styl bazowy z deklarowanym Blg 

 Oud Bruin – 23C [10,0-18,0° Blg] 

Opisy kategorii stanowią integralną część regulaminu i dostępne są na http://kpd.pspd.org.pl. 

6. Konkurs odbywa się zgodnie z Zasady dobrej praktyki dla konkursów piwa opracowanymi 

przez PSPD. 

7. Ocenę piwa przeprowadzi Komisja Sędziowska, w skład której wejdą sędziowie 

certyfikowani przez Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych. Przewodniczącym 

Komisji Sędziowskiej jest Mateusz Puślecki. 

Zasady uczestnictwa 

8. W konkursie może wziąć udział tylko piwo uwarzone domowymi metodami przez 

indywidualnych piwowarów domowych lub w kooperacji (dalej: browar domowy). 

9. Każdy piwowar lub browar domowy może zgłosić jedno piwo w kategorii. Możliwe jest 

zgłaszanie się we wszystkich kategoriach. Nie jest możliwe wystawienie kilku piw w tej 

samej kategorii. 

10. Browar domowy chcący wziąć udział w konkursie obowiązany jest do rejestracji na 

stronie https://konkurs.pspd.org.pl, a także wypełnienia zgłoszenia do udziału w konkursie w 

danej kategorii. Po wygenerowaniu etykiety piwowar zobowiązany jest do stałego naklejenia 

jej na każdą z butelek piwa wysyłanego na konkurs w taki sposób, aby nie zakryć kodu 

umieszczonego na etykiecie. Rejestracja odbędzie się od 29 kwietnia do 22 maja 2018 r. 

http://kpd.pspd.org.pl/
https://konkurs.pspd.org.pl/


11. Piwo zgłoszone do konkursu należy dostarczyć w okresie od 14 do 25 maja 2018 r. na 

adres: 

Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych 

ul. Czerniakowska 126a lok. 4, 00-454 Warszawa 

533 333 476 

obowiązkowo z dopiskiem: MPPD 

w ilości 4 butelek o pojemności 0,5 l lub mniejsze w ilości zapewniającej 2 l piwa. W 

przypadku butelek o większej pojemności browar domowy zobowiązany jest do dostarczenia 

4 butelek piwa. 

Możliwe jest dostarczenie osobiste. Godziny otwarcia biura są dostępne w google maps (poza 

17 i 18 maja): https://goo.gl/maps/QrCAZtZPwg62. 

12. Butelki nie mogą mieć trwale przylepionych etykiet ani oznaczeń, za wyjątkiem etykiety 

wygenerowanej przez system zgłoszeniowy. Dopuszczone zostaną butelki z oznaczeniami na 

kapslach. Etykietę wygenerowaną przez system zgłoszeniowy należy umieścić trwale na 

butelce przy pomocy taśmy bezbarwnej (owijając butelkę z etykietą taśmą) tak, aby nie 

zakryć kodu QR oraz kodu paskowego wydrukowanego na etykiecie.  

13. Udział w Konkursie jest płatny. Opłacie podlega zgłoszenie piwa do kategorii. Opłata 

wynosi 15,00 zł dla członków Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych i 20,00 zł 

dla pozostałych osób. W przypadku browarów domowych stanowiących kooperację kilku 

piwowarów domowych browar domowy traktowany jest jako członek Stowarzyszenia jeżeli 

choć jeden z kooperantów jest członkiem Stowarzyszenia. Członkowie PSPD mogą 

skorzystać z kodu rabatowego „PSPD”, który należy wpisać w systemie zgłoszeniowym w 

sekcji „opłać wpisowe/kwota po zniżce” po zalogowaniu się na swoje konto. 

14. Opłaty należy dokonać do dnia 25 maja 2017 r. na rachunek bankowy Polskiego 

Stowarzyszenia Piwowarów Domowych: 

Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych 

Ul. Dojazdowa 2 

43-400 Cieszyn 

82 1540 1287 2001 6200 5272 0002 

Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Rzeszów. 

 

For foringer: 

BIC/SWIFT code BOŚ Bank: EBOSPLPWXXX 

Account number PL82 1540 1287 2001 6200 5272 0002 

15. W tytule przelewu należy wpisać: I MPPD + imię i nazwisko piwowara (w przypadku 

browaru domowego należy wskazać nazwisko jednego piwowara, a jeśli korzysta się ze 

zniżki dla członków PSPD należy podać nazwisko członka Stowarzyszenia) + ilość zgłoszeń 

https://goo.gl/maps/QrCAZtZPwg62


do konkursu + informacje o byciu członkiem PSPD. (przykładowo: I MPPD Mateusz 

Puślecki 4 TAK). 

16. W razie wątpliwości dotyczących kategorii konkursowych lub zgłoszenia i dostarczenia 

piwa prosimy o kontakt do organizatora: mateusz.puslecki@pspd.org.pl. 

17. O zwrot niewykorzystanego wpisowego można ubiegać się jedynie do 27 maja 2017 r. 

18. Uczestnicy zgadzają się na upublicznienie swojego imienia, nazwiska, nicku oraz zajętego 

miejsca. 

19. Informacja o trzech najlepszych piwach z każdej kategorii oraz wyborze Grand 

Championa zostanie ogłoszona publicznie podczas I Festiwalu Piwowarów Domowych, który 

odbędzie się w sobotę 16 czerwca, w lokalu Babka do wynajęcia w Warszawie, ul. Młocińska 

5/7. 

20. Jeżeli do Konkursu zgłoszonych zostanie mniej niż 3 piwa w danym stylu (podkategorii), 

Konkurs w tym stylu nie zostanie rozstrzygnięty a uczestnik otrzyma upominek. 

21. Eliminacje w danej podkategorii przeprowadza się, jeżeli ilość zgłoszonych piw 

przekroczy w danej podkategorii 10. 

22. W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej piw o ustaleniu kolejności 

decyduje suma miejsc, jakie dane piwo zajęło u poszczególnych jurorów w interpretacji: im 

mniejsza wartość tej sumy, tym wyższe miejsce. Gdyby i to rozwiązanie nie przyniosło 

rozstrzygnięcia, o kolejności piw decyduje przewodniczący jury na podstawie oglądu arkuszy 

oceny tych piw 

23. Wyklucza się możliwość wystawienia piwa do Konkursu przez jurora w Kategorii, w 

której będzie oceniał piwa w Konkursie. 

24. Uczestnicy Konkursu na prośbę organizatora zobowiązują się do udostępnienia 

szczegółowej receptury piwa, a także wyrażają zgodę na jej upublicznienie. 

25. W przypadku zgłoszenia piwa w podkategorii Fruit Stout piwowar jest zobowiązany do 

przekazania Organizatorom informacji, jakich owoców użył przy produkcji piwa. Dozwolony 

jest dodatek wszelkich owoców dopuszczonych do spożycia. Jednak mogą to być jedynie 

owoce w rozumieniu potocznym, a niedozwolone są w rozumieniu botanicznym oraz 

prawnym. 

26. W podkategoriach Brett Beer oraz Mixed-Fermentation Sour Beer piwowar musi podać, 

jaki jest styl bazowy piwa oraz deklarowany ekstrakt początkowy (Blg). 

27. Spośród 21 piw z największą liczbą punktów finałowych (po 3 z każdej kategorii), 

sędziowie wybiorą najlepsze, najbardziej osobliwe, wyjątkowe piwo, którego twórca uzyska 

nagrodę i tytuł Mistrza Polski Piwowarów Domowych - Grand Champion PSPD 2018. Jego 

twórca otrzyma dodatkowo Tytuł i Dyplom „Grand Champion 2018”. 

Nagrody 

mailto:mateusz.puslecki@pspd.org.pl
https://www.facebook.com/events/223611051717231/


28. Zwycięzca nagrody Grand Champion Konkursu, tj. piwowar, którego piwo uzyska 

głosami Grand Jury najwyższe uznanie spośród wszystkich piw zgłoszonych do konkursu 

wyraża zgodę na udzielenie licencji na wykorzystanie swojej receptury przez Browar 

Zamkowy w Cieszynie. w celu uwarzenia piwa i wprowadzenia do obrotu jego piwa jako 

Grand Champion 2018, sygnowanego jego imieniem, nazwiskiem oraz podpisem. W związku 

z powyższym, laureat udziela Browarowi Zamkowemu w Cieszynie zgody na wykorzystanie 

jego imienia, nazwiska oraz wizerunku w celach reklamowych piwa Grand Champion 2018 

przez okres 1 roku od dnia ogłoszenia wyników. Za udzielenie licencji zdobywcy tytułu 

Grand Champion 2018 przysługuje wynagrodzenie w kwocie 5.000,00 zł netto. W przypadku 

gdy nagrodę otrzyma browar domowy nagroda podlega podziałowi w częściach równych. 

29. NAGRODY UFUNDOWANE PRZEZ POZOSTAŁYCH SPONSORÓW ZOSTANĄ 

OGŁOSZONE NA FAN PAGEU PSPD I GRAND CHAMPION PSPD. 

30. Każdy browar domowy, którego piwo weźmie udział w Konkursie, otrzyma metryczkę z 

oceną swojego piwa i ewentualnymi uwagami jurorów. 

31. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do częściowej zmiany Regulaminu w przypadku 

wystąpienia istotnych, nieprzewidzianych okoliczności. 

Zasady wyboru najlepszego piwa konkursu – Grand Championa 

32. Wybory piwa Grand Champion 2018, czyli najlepszego piwa konkursu będą 3 stopniowe: 

eliminacje w kategoriach, finały w kategoriach oraz „Best of Show” Konkursu (wybór Grand 

Championa). Wszystkie próbki będą zakodowane przez system konkursowy oraz podane 

sędziom jako anonimowe. 

33. W ramach dużej kategorii, sędziowie sędziują w różnych i kilku komisjach piwa w 

podkategoriach. Sędziowie dokonują selekcji piw, do których sporządzone zostaną metryczki 

eliminacyjne PSPD. Piwa dobre i wyróżniające się trafią do finału danej dużej kategorii. Jeśli 

komisja uznają, iż żadne z piw w danej podkategorii nie spełnia założeń opisów stylu, wtedy 

żadne piwo z danej podkategorii nie trafi do finału kategorii. Wyeliminowane piwa będą 

miały sporządzoną metryczkę eliminacyjną, wysłaną następnie przez system konkursowy do 

piwowara. Wyniki eliminacji zostaną podane w trakcie trwania konkursu. 

Podkategorie są rozdzielane proporcjonalnie do odpowiedniej liczby sędziów i komisji 

zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Przy Konkursach Piwa PSPD. 

34. Finały. Jedna komisja sędziuje wszystkie wybrane z podkategorii piwa w finale dużej 

kategorii. Finały będą zgodne z systemem oceniania piw PSPD. Piwo, które trafi do finału 

będzie oceniane oddzielnie, a każdy sędzia sporządzi metryczkę finałową PSPD oraz 

przydzieli punkty. Sędziowie mogą oceniać piwa w kilku turach, w ciągu jednego dnia. 

Finałowe piwa dla danej kategorii wypełnia jeden niezmienny skład. Piwa finałowe będą 

miały sporządzoną metryczkę finałową zbiorczą, wysłaną do piwowara przez system 

konkursowy do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników konkursu, czyli do końca czerwca 2018. 

35. Wyniki finałów kategorii zostaną podane podczas I Festiwalu Piwowarów Domowych 16 

czerwca. 3 piwa z każdej kategorii z największą liczbą punktów trafią do wyboru Grand 

Championa 2018. Jeśli we wspomniaje trójce piw z najwyższą liczbą punktów znajdą się 2 

lub więcej piw z tej samej podkategorii, wtedy tylko to z większą ilością punktów trafi do 

https://pspd.org.pl/wp-content/uploads/2015/06/zasady-dobrej-praktyki-konkursow-piwa-11-2015-1.pdf
https://www.facebook.com/events/223611051717231/


wyboru Grand Championa. Do trójki zostanie dokoptowane piwo z kolejnej podkategorii z 

czwartym (lub piątym, ew. szóstym) rezultatem punktowym w ramach kategorii. W 

przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej piw o ustaleniu kolejności decyduje suma 

miejsc, jakie dane piwo zajęło u poszczególnych jurorów w interpretacji: im mniejsza wartość 

tej sumy, tym wyższe miejsce. Gdyby i to rozwiązanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, o 

kolejności piw decyduje przewodniczący jury na podstawie oglądu arkuszy oceny tych piw. 

36. 6 piw, które otrzyma w ramach dużej kategorii największą ilość punktów otrzyma punkty 

do pucharu PSPD 2017/18. Punkty wyliczane będą przy mnożniku ze wszystkich zgłoszonych 

piw w ramach dużej kategorii. Szczegóły na końcu Regulaminu. 

37. Wybór Grand Championa, odbędzie się na zasadzie „Best of Show”. Trafi tu 21 piw z 

największą liczbą punktów finałowych (po 3 z każdej kategorii), z których sędziowie wybiorą 

najlepsze piwo konkursu. Do jego wyboru zbierze się jedna komisja zebrana z najlepszych i 

najbardziej doświadczonych sędziów na konkursie. Na tym etapie nie będą przydzielane 

piwom punkty. Zadaniem sędziów będzie wyłonienie najlepszego technicznie piwa konkursu 

spośród wszystkich kategorii. 

38. Piwo uznane za najlepsze otrzyma tytuł Grand Championa 2018, a piwowar tytuł Mistrza 

Polski Piwowarów Domowych. Wyniki finału konkursu i ogłoszenie piwowara, którzy 

otrzyma tytuł Grand Championa i Mistrza Polski Piwowarów Domowych 2018 zostaną 

podane podczas I Festiwalu Piwowarów Domowych. Następnie wyniki zostaną opublikowane 

w internecie. 

39. W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 

informujemy, iż wypełnienie przez piwowara formularza zgłoszeniowego MPPD w systemie 

http://konkurs.pspd.org.pl, jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

na cele konkursowe. 

a) Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych z 

siedzibą w Cieszynie (43-400) przy ul. Dojazdowej 2. 

b) Zebrane dane osobowe są przetwarzane w celach komunikacji z piwowarami, wysyłki 

nagród dla laureatów oraz ogłoszenia wyników eliminacji, finałów i zdobywcy tytułu Mistrza 

Polski Piwowarów Domowych 2018 (imię i nazwisko). 

c) Każdy z uczestników Konkursu ma możliwość dostępu do swoich danych, zmiany i 

aktualizacji. W tym celu należy zalogować się do systemu konkursowego MPPD bądź 

skontaktować się z organizatorem Konkursu MPPD. 

d) Dane osobowe zostaną usunięte po przeprowadzeniu konkursu i wysyłki nagród. 

e) Dane osobowe (imię, nazwisko, adres, telefon) mogą zostać przekazane sponsorom lub/i 

firmom kurierskim celem wysyłki nagród dla laureatów. 

Punkty do Pucharu PSPD. 

Ogólne zasady przeliczania punktów w Pucharze PSPD możecie znaleźć na: 

https://pspd.org.pl/wp-content/uploads/regulamin-pucharu-pspd.pdf 

Podczas Mistrzostw Polski Piwowarów Domowych. 

Jeśli w ramach, np. „Lekkie Ale” zostanie zgłoszonych 100 piw, mnożnik dla 6 piw o 

najwyższej liczbie punktów w tej dużej kategorii wyniesie 2,00. Za I miejsce przyznane 

zostanie 6 x 2,00 = 12 punktów, a za II miejsce 5 x 2,00 = 10 punktów itd. 

http://konkurs.pspd.org.pl/
https://pspd.org.pl/wp-content/uploads/regulamin-pucharu-pspd.pdf


Jeśli np. w „Specjalne IPA” zostanie zgłoszonych 117 piw mnożnik dla 6 piw o najwyższej 

liczbie punktów w tej dużej kategorii wyniesie 2,17. Za I miejsce przyznane zostanie 6 x 2,17 

= 13,2 punktu, a za II miejsce 5 x 2,17 = 10,85 punktów itd. 

 


