
Regulamin Pucharu PSPD 

1. Organizatorem Pucharu PSPD jest Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych, 

a organem nadzorczym jest Komisja Techniczna PSPD. 

2. Sezon pucharowy rozpoczyna się 1 lipca i trwa do 30 czerwca. 

3. Punktowanych jest pierwszych 6 miejsc w danej kategorii konkursowej wg zasady: 

I miejsce 6 pkt, II miejsce 5 pkt, III miejsce 4 pkt, IV miejsce 3 pkt, V miejsce 2pkt, 

VI miejsce 1 pkt. 

4. Ranga konkursu określona jest mnożnikiem frekwencyjnym 1 + (liczba zgłoszonych 

piw/100). Na przykład, jeżeli do konkursu zgłoszono w danej kategorii 23 piwa, to mnożnik 

wynosi 1,23. Za I miejsce przyznaje się zatem 6 x 1,23 = 7,38 pkt, za II miejsce 

5 x 1,23 =6,15, itd. 

5. Konkursy zaliczane są do Pucharu PSPD „z góry” (przed sezonem), jeśli spełnią wymagania

wymienione w punktach 6 i 7. 

6. Warunkiem koniecznym zaliczenia konkursu jest jego wcześniejszy udział w Pucharze 

PSPD i kwalifikacja ostatniej edycji konkursu bez istotnych uwag. Wyjątkiem są konkursy 

organizowane po raz pierwszy. W ich przypadku stosuje się warunkowe dopuszczenie do 

Pucharu PSPD – wszystkie punkty uzyskane przez piwowarów są wliczane do punktacji z 

wagą 1⁄2. 

7. Ponadto, aby konkurs został wliczony do Pucharu PSPD, musi spełnić następujące 

wymagania: 

• data konkursu (przynajmniej miesiąc) oraz kategorie muszą zostać ogłoszone 

i zgłoszone do Komisji Technicznej na adres puchar@pspd.org.pl najpóźniej do: 

➢ 30 kwietnia - dla konkursów odbywających się w pierwszej połowie sezonu 

pucharowego (1 lipca – 31grudnia), 

➢ 31 października - dla konkursów odbywających się w drugiej połowie sezonu 

pucharowego (1 stycznia – 30 czerwca), 

• niezależnie od powyższego, kategorie konkursowe muszą zostać ogłoszone 

z odpowiednim wyprzedzeniem - zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie 

„Zasady dobrej praktyki dla konkursów piwa”. 

• konkurs musi mieć odbyć się w Polsce i musi być ogólnodostępny dla wszystkich 

piwowarów. 

8. Konkurs musi być przeprowadzony zgodnie z „Zasadami dobrej praktyki dla konkursów 

piwa” oraz z użyciem sędziowskiego arkusza oceny. 
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9. Każda komisja sędziowska, zarówno w eliminacjach, jak i w finale, musi być 

(w przynajmniej 50%) złożona z sędziów certyfikowanych PSPD. 

10. Każda komisja sędziowska musi mieć wyznaczonego przewodniczącego oraz sekretarza, 

który zobowiąże się wypełnić metryczki dla piwowarów; obaj sędziowie funkcyjni muszą 

być sędziami certyfikowanymi PSPD. 

11. Organizator konkursu musi niezwłocznie po zakończeniu konkursu (rundy finałowej) 

wysłać Komisji Technicznej (na adres puchar@pspd.org.pl) wypełniony protokół 

pokonkursowy (wg wzoru dostępnego na stronie PSPD)

12. Konkurs musi zostać rozliczony (wysłane metryczki, nagrody, dyplomy) nie później niż 

w terminie miesiąca od daty finału.

13. W przypadku drobnych uchybień ranga konkursu może zostać zmniejszona w kolejnym 

sezonie. W takim przypadku konkurs będzie traktowany jako „nowy”, a jego wyniki 

wliczane do punktacji z wagą 1⁄2. 

14. W przypadku rażących uchybień konkurs zostanie zawieszony w Pucharze PSPD na jeden 

sezon. Po okresie karencji konkurs będzie traktowany jako nowy, a jego wyniki wliczane 

do punktacji z wagą 1⁄2. 

15. W przypadku spornym lub nieujętym regulaminem, końcowe zdanie przysługuje Komisji 

Technicznej, która w swoich decyzjach będzie kierowała się ideami fair play, oraz dobrem 

piwowarów.
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