
Nevezési lapNevezési lap
II. HÁZISÖRFŐZŐK NEMZETKÖZI VERSENYEII. HÁZISÖRFŐZŐK NEMZETKÖZI VERSENYE

Versenyző neve¹: __________________Elérhetőség(mail v. mobil):___________
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Egyéb információk: _____________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
Megjegyzések:

1. A versenyre “művésznéven” is lehet jelentkezni.
2. Készítés módja: A = malátából, B = sűrítményből, C = vegyes
3. BJCP kategóriák: 7C Düsseldorf alt, 8C Angol pale ale, 12A Barna porter, 13A Száraz stout, 14B Amerikai IPA, 15A Német búzasör, 

18E Erős sötét belga, 20 Gyümölcsös sör
4. Alkohol tartalom vagy kezdeti sűrűség: 5 %  Alc. vagy pl.: 1,043 g/cm3 vagy 12B 
• A söröket kétszer 0,75 l-es vagy háromszor 0,5 l-es vagy ötször 0,33 l-es palackokban leadni legkésőbb március 12-ig. 

Mindegyik palackon jól olvashatóan szerepeljen a sör neve, a versenyző neve és a BJCP kategória száma.
• FONTOS! Gyümölcsös söröknél az alapsör típusát és a felhasznált gyümölcsö(ke)t is meg kell adni az “Egyéb információk” 

-ban.  Az alapsör típusának megadásakor nem kötelező a BJCP kategóriákat követni, használhatunk olyan általános fogalmakat 
is, mint például a “búzasör” vagy a “világos ale”. Amennyiben ki szeretnénk hangsúlyozni, hogy sörünk valamelyik konkrét  
bjcp alkategória gyümölcsös változata, akkor megadjuk meg a BJCP alkategória számát is, a pontozók értékelni fogják ha jól  
átgondolt koncepció alapján készült a sör. 

• További információk a http://www.elsosor.hu/ii-hazisorfozok-versenye/ címen található
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