Brewdog Israeli Homebrew Challenge 2019
תחרות בישול הבירה הביתית השנתית בשיתוף בירדי
מידע למתמודדים
על התחרות
 Brewdog Israeli Homebrew Challengeהיא תחרות שנתית למבשלי בירה חובבים המנוהלת
מקצועית ,זו השנה ה ,14 -על ידי בירדי ומאורגנת בחסות חברת הכרם ומותג הבירה Brewdog
הבירה שתזכה בתואר הבירה הטובה ביותר בתחרות ( )Best in Showתזכה את המגיש בטיסה,
אירוח ויום בישול בירה מודרך במבשלה הלימודית של חברת  Weyermannבגרמניה.
שלושת המקומות הראשונים בכל קטגוריה ,כפי שיפורטו בהמשך ,יקבלו תעודות הוקרה ופרסים
לוח זמנים
רישום לתחרות – עד יום שישי  1.3.2019בשעה 14:00
הגשת הבירות  -החל מיום שני  4.3ועד יום שישי  22.3בשעה  14:00בחנות בירדי בהתאם לשעות
פתיחת החנות.
ערב ההכרזה – בסוף חודש אפריל ,פרטים מדוייקים יתווספו בהמשך
מי יכול להגיש בירה לתחרות
התחרות מיועדת למבשלי בירה חובבים בלבד.
מבשל בירה חובב מוגדר ככזה שאינו מבשל את הבירה לצורך מכירה ,אינו מבשל את הבירה
במבשלה בעלת רישיונות ייצור ואינו מבשל בישול חוזי במבשלה מסחרית.
קטגוריות ההגשה
בתחרות ארבע קטגוריות שיפוט אליהן יחולקו הבירות המתמודדות:
 – Brewdog Spiritבירות שבושלו בהשראת אחת מהבירות המיוצרות על ידי מבשלת  ,Brewdogתוך
ציון הבירה המסוימת .הבירות אינן חייבות להיות זהות בצורה מדויקת לבירה הנבחרת אך ההשראה
צריכה להיות מורגשת
אייל בהיר – סגנונות ( ALEכולל בירות חיטה) בהירים עד אמבר צבע של עד EBC 23 / SRM 12
אייל כהה – סגנונות בירה  ALEכהים מחום ועד שחור מעל צבע של EBC 23 / SRM 12
לאגר  -בירות מסוג לאגר כהות ובהירות

רישום לתחרות
על מנת להשתתף בתחרות יש להירשם ולהצהיר על הבירות המתמודדות עדיף לפי סגנון הבירה כפי
שמופיע במדריך סגנונות הבירה החדש של ארגון ה.BJCP -
אין הגבלה על מספר הבירות שניתן להגיש לתחרות
לכל בירה מתמודדת יש למלא טופס הרשמה רשמי המכיל את פרטי המבשל/ים ושם הבירה בדיוק
כפי שיופיעו (עברית  /אנגלית  /איות) בפרסומי התחרות ובלוח המתמודדים שיוצג בערב ההכרזה,
סגנון הבירה ,הקטגוריה אליה היא מוגשת ,קטגוריה לפי ( BJCPמומלץ) ,פרטים טכניים נוספים על
הבירה לצורך תהליך השיפוט ופרטים ליצירת קשר עם המגישים.
את הטופס יש למלא באתר בירדי www.beer-d.co.il
הבירה תישפט אך ורק על פי הצהרת המתמודד בטפסי ההרשמה !!!
עלות ההשתתפות בתחרות היא  ₪ 40לכל בירה מוגשת .כל מתמודד שיגיש שלוש בירות בתשלום
יהיה זכאי להגשת בירה אחת נוספת ללא תשלום.
את התשלום יש להסדיר בעת ההרשמה ולפני הגשת הבירות.
ניתן להסדיר את התשלום ב"בירדי" בתל אביב (רחוב היסוד  )4בשעות הפתיחה הרגילות ,דרך
החנות המקוונת באתר בירדי ,או טלפונית בכרטיס אשראי בטלפון  03-6822978ולשלוח את טפסי
ההרשמה במייל לכתובת . info@beer-d.co.il
רק בירות שטופסי ההרשמה שלהן ימולאו והסדרת התשלום תתבצע עד ליום שישי  1.3בשעה 14:00
יכנסו לתחרות.
לא תהיה החזרת דמי רישום בגין אי הגשת בירה לתחרות או אי השתתפות.
הגשת הבירות
יש להגיש  3בקבוקי  500מ"ל או  330מ"ל לכל בירה מתמודדת.
על מנת לשמור על אובייקטיביות השיפוט ,הבירות יוגשו בבקבוקים שאינם מזוהים (בקבוק חום או
ירוק ,בעל צורה שאינה מיוחדת וללא מדבקות או סימנים מזהים אחרים) כל בקבוק יסומן בעת
ההגשה בקוד שישמש ,לאחר השיפוט ,לפענוח פרטי המגיש .אין להגיש בקבוקים עם פקקים
שחורים.
את הבירות יש להגיש רק לאחר רישום ובמסגרת התאריכים המצוינים למעלה ב"בירדי" בתל אביב
רחוב היסוד  4קומת קרקע (טל' )03-6822978 :בשעות הפעילות הרגילות ,המופיעות באתר בירדי.
ניתן לשלוח את הבירות גם על ידי נציג שאינו מתמודד.
רק בירות שיוגשו על פי ההנחיות לעיל יוכלו להשתתף בתחרות.
השיפוט
הבירות שיוגשו לתחרות יישפטו על ידי צוותי שופטים המורכב ,בין היתר ,מאנשי תעשיית הבירה
בישראל מבשלי בירה חובבים ,חובבי בירה ועיתונאים.
המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לאחד או לבטל קטגוריות בהתאם לכמות הבירות המוגשת לכל
קטגוריה ולאיכותן .כמו כן ,המארגנים שומרים את הזכות שלא להעניק פרס בקטגוריה מסוימת אם
הבירות שהוגשו לקטגוריה זו לא עמדו ברף האיכות.

כל בירה תישפט בהתאם לסגנון עליו הוצהר בעת מילוי טופס ההרשמה ובהתאם לסטנדרטים של
ארגון ה .BJCP -יובהר כי הבירות יישפטו בפני עצמן ולא ביחס לבירות אחרות בקטגוריה.
החלטת השופטים הינה סופית ולא ניתן לערער עליה.
אחת ממטרות התחרות היא קידום מקצועיות מבשלי הבירה החובבים ועל כן יקבלו המשתתפים
טופס משוב של השופטים על הבירה שהגישו.
במסגרת ערב ההכרזה ,או בסמוך לו ,יתקיים מקצה שיפוט נוסף בו תיבחר ,מבין הבירות הזוכות בכל
קטגוריה ,הבירה הטובה ביותר בתחרות שתזכה את מבשלה בטיסה לגרמניה ויום בישול בירה
מודרך במבשלת הבירה של חברת הלתת .Weyermann
בכל בעיה ,שאלה או הבהרה ניתן לפנות לגדי דבירי בטלפון 03-6822978
או במייל . info@beer-d.co.il
אנו מאחלים לכם הצלחה בתחרות בישול הבירה הביתית השנתית Brewdog Israeli Homebrew
.Challenge

גדי דבירי,

מנהל מקצועי של התחרות

