TeRmOs E cOnDiCÕeS
LoCaL:

BUENOS AIRES, ARGENTINA

DaTa:

7 E 8 DE FEVEREIRO DE 2019

PaRtIcIpAnTeS:

Todas as cervejarias da América do Sul que operam comercialmente podem participar.

AvAlIaÇÃO:

As notas de avaliação e degustação de cada cerveja serão feitas manualmente e será feito um
retorno aos competidores dentro de 30 dias após o final do evento.

JuÍZeS:

Cada cerveja é avaliada por um painel de 3 juízes, em prova cega. A cerveja é avaliada de acordo
com a definição dos estilos “BJCP Style Guidelines, Edição 2015” A escala de avaliação é de 0 a 50
pontos.

EsTiLoS PaRtIcIpAnTeS:
12C. English IPA
18B. American Pale Ale
21A. American IPA
21B Other Specialty IPA
22A. Double IPA

Todos os estilos que se enquadram no IPA de Outra
Especialidade, exemplo:
21B Red IPA
21B Belgian IPA
21B Rye IPA
21B Black IPA
21B White IPA
21B Brown IPA
21B Fruit
21B New England IPA
Otros…

Ele será aberto como uma categoria quando atingir as 10 amostras de um estilo.
Se você deseja registrar um IPA da Nova Inglaterra, por exemplo, Outro IPA especializado é
selecionado e o estilo a ser apresentado é detalhado.

PrÊMiOs:

O prêmio para o melhor vencedor do IPA South America será uma viagem a uma cidade da
América do Sul para uma culinária colaborativa em uma fábrica a ser confirmada de acordo
com quem é o vencedor.
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FoRmAtO Do PrÊMiO:

As medalhas de OURO, PRATA e BRONZE serão concedidas para cada estilo definido pela organização. Para determinar o vencedor nessas categorias, será feita uma nova degustação às cegas
do grupo de cervejas que obtiverem a maior pontuação, com uma seleção dos melhores juízes do
concurso. Um pódio será realizado para cada estilo de cerveja. É possível que os jurados considerem que nenhum participante merece uma medalha; portanto, um estilo não possui nenhuma
ou nenhuma medalha de ouro, prata ou bronze.

PrêmIo pArA o mElHoR IpA
dA AmÉRiCa Do SuL:

Será a cerveja com a melhor classificação
do concurso, independentemente do país
e estilo.

PrêmIo mElHoR IpA dA AmérIcA dO SuL (3)
OURO
PRATA
BRONZE

PrEÇOs:

Primeira amostra: BR 300,00
Então, para cada estilo adicional, serão cobrados BR 200,00
Custo de envio adicional por fábrica: BR 70,00
O pagamento será feito nos pontos de entrega das amostras ou por transferência bancária, os
dados estão no sistema de registro.

AmOsTrAs:

As amostras devem ser entregues nos pontos de recepção de 10 de janeiro a 1 de fevereiro de 2020
* Peça seu local de recepção.

Número de amostras necessárias:
· 6 amostras para cada estilo participante. O recipiente pode estar em uma lata ou garrafa
de vidro e de qualquer tamanho.
Não há limite para o número de estilos a serem apresentados.

RoTuLaGeM De AmOsTrAs:

O sistema Reggie executará o rótulo para colocar na garrafa.
Ele deve ser colocado no corpo dele.
Para fins informativos: Esse não será o código definitivo.
Antes do concurso, haverá uma nova rotulagem da organização para degustação às cegas.

InScRiÇÃO No CoNcUrSo:

A inscrição para o concurso é feita pelo sistema www.reggiebeer.com
de 29 de outubro de 2019 a 31 de janeiro de 2020.
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PrÊMiO:

A festa de premiação será realizada na segunda-feira, 24 de fevereiro, no âmbito do Hops
Harvest Festival 2020, quando a colheita do lúpulo terminar.

TeRmOs E CoNdIÇÕEs:

• É de responsabilidade de quem entra as cervejas no concurso, a identificação, a embalagem
correta e o envio das amostras para o endereço indicado pela organização. Uma vez que as
amostras foram recebidas corretamente, é responsabilidade da organização armazená-las e
transportá-las adequadamente. Juntamente com nossos centros de recepção de amostras,
estamos comprometidos em:
- Armazene a cerveja em uma câmara fria com temperatura não superior a 4ºC. (*)
- Realizar transporte internacional para a Argentina.
- Mova as cervejas o mínimo possível.
- Não exponha cervejas ao sol.
- Evite mudanças bruscas de temperatura.
• O júri que envia amostras para o concurso deve especificar em qual categoria ele foi registrado,
uma vez que não pode ser um juiz nessa mesma categoria.
• Os organizadores não podem participar da competição.
• A mesma amostra não pode ser apresentada em duas categorias diferentes.
• O festival promete enviar todas as amostras dos pontos de entrega para o concurso em El
Bolsón.
• Todas as informações fornecidas no momento do registro serão usadas apenas para fins de
desenvolvimento do festival. As informações não podem ser compartilhadas com nenhuma
outra entidade.
• O cancelamento do pagamento deve ser feito nos pontos de recepção.

PuNtOs De ReCpEcIoN De MuEsTrAs:
BrAsIl
R. Provenzano, 333 - Anchieta, Porto Alegre - RS, 90200-200, Brasil
Contacto: +54 9 11 36612232 (Santiago)
Email: organizacion@mejoripadesudamerica.com
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