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Beer Judge Certification Program (BJCP) 

• Miért döntöttünk a BJCP mellett?

• Mit jelent a regisztrált verseny?

• Mik az alapvető elvárásai a regisztrált BJCP versenynek?



Regisztrált BJCP verseny

• Regisztrációs díj 30 USD

• Legalább 90 nappal az esemény előtt kell regisztrálni, hogy 
bekerülhessen a BJCP rednszerekbe (pl: Zymurgy)

• Online regisztráció és díjfizetés

• Verseny után visszaigazolást kell küldeni az eredményekről





BJCP alapkövetelmények

• 1.A minták ismeretlenek a bírálónak (vakteszt).

• 2.A söröket publikált stílussal szemben kell elbírálni. A preferált a 
BJCP gyűjtemény, de nem kizárólagosan.

• 3.Visszajelzést kell adni a nevezőnek. A pontozás eredményét át kell 
adni a versenyzőnek.

• 4.A bírálatoknak mindenki irányába fairnek kell lennie. Mindenkire 
egységes szabályok vonatkoznak, és azt ugyanúgy kell alkalmazni 
minden versenyzőre.

• 5.Verseny riportot kell a BJCP irányába közvetlen a verseny után 
megadni.

• 6.Egy bírálói panelnek minimum 2, maximum 4 bíróból kell állnia.

• 7.A BJCP adatvédelmi szabályzatát kell követni.



A bírálati rendszer & az értékelőlap

A szöveges értékelésnek tartalmaznia kell:

• Az érzékszervi tulajdonságok teljes leírását és azok viszonyulását a 
stílus leírásához.

• Olyan megjegyzéseket, amik építő jellegűek és tükrözik a főzési, 
erjesztési, palackozási és kezelési folyamatokban lévő 
jártasságunkat.

• Arra vonatkozó információkat, hogy a nevező miképpen javíthatja a 
nevezett sörét.

• Építő visszajelzést és bátorítást a versenyzőnek.A szöveges 
értékelés

A szöveges értékelés NE tartalmazza:

• Feltételezéseket a főzési eljárásra vagy alkotókra, anélkül, hogy úgy 
kezdenénk a mondatot: „Ha …-t használtad…” vagy „Használtál-e… 
?

• Megfeddő, udvariatlan és/vagy hamis megjegyzéseket..



Pontozólap



Hogyan pontozz!

• Pontosan és olvashatóan töltsd ki a fejlécet
• Minden lapra írd rá a neved és az elérhetőségedet

• Írd be a kategóriát és az alkategóriát is

• Nagyon fontos a minta egyedi azonosítója

• Ha van akkor a flight-ot is 

• A bal oldalon lévő Sörhibák pontok segítenek az értékelés során, de 
nem kötelező megjelölni

• Az értékelés négy részre van bontva: 
• illat

• megjelenés

• íz 

• kortyérzet. 

Ezeket a stílusban meghatározott szempontok szerint kell megítélni.

• Az utolsó rész az összbenyomás. Ezt lehet felhasználni javaslatok 
megfogalmazására és olyan összefoglalni olyan érzéseket, 
amelyekre nem illeszkedjen a másik négy szakasz egyikébe se.



Pontok elosztása

• Összesen 50 pont adható a következő bontásban

• Szenzációs (45-50) A világ legjobb sörei közé tartozik.

• Nagyszerű (38-44) Jó példája típusának, apróbb módosításokat igényel.

• Nagyon jó (30-37) Általában megfelel a típusának, apróbb hibái vannak.

• Jó (21-29) Hiányoznak a típus védjegyei és/vagy kisebb hibáivannak

• Még iható (14-20) Hibás és főbb típusbeli eltérései 
vannak..Kellemetlen.

• Problémás (0-13) Komoly hibái vannak, az ihatóság határát súrolja

Problémás söröknél gyakran 13 pontot adunk!



Hogyan bíráljunk sört? 

• Számos fontos dolog van, amit az egész bírálat során észben kell 
tartani. Először is próbáld elkerülni a negatív véleményeket. 
Magadban a sör pozitív tulajdonságait hangsúlyozd.

• A pontozásra két fő módszer van: felülről lefelé, vagy az alulról 
felfelé. A felülről lefelé azt jelenti, hogy először eldöntöd, hogy mi a 
sör összpontszáma, majd az egyes szekciókat annak megfelelően 
pontozod, hogy kijöjjön az összpontszám. Az alulról felfelé 
módszernél a szekciók pontszámait döntöd el először és a 
végeredményt egyszerűen összeadod. Bármelyik módszert 
választod is, a pontszámnak a véleményedet kell tükröznie. 

• A pontozólapnak teljes egészében kitöltöttnek, befejezettnek kell 
lenni. 

• Végül, de nem utolsósorban, egy jó sörértékelésnek az érzékszervi 
tulajdonságokon kell alapulnia. A bírálat alatt tartsd meg a 
véleményedet magadnak, és úgy bírálj, hogy a véleményedet 
bármikor meg tudd védeni. 



Pontozás menete
• A palackok a hűtőben lesznek 

(hőmérséklet!)

• Kategória és sorszám a palackon

• Flight

• Mini BOS

• BOS

• Egy bírálat ~15 perc

• Ha úgy érzitek tartsatok szünetet

• Hibás sör után mindenképp

• Kerülni az egyszavas értékelést a 
lapon

• Bírálat közben nincs vélemény 
kifejtés! 



Néhány alapfogalom 

• head judge: ha eldöntendő kérdés van 

• flight – futam: Ha több, mint 15-20 sört 
neveztek egy kategóriába 

• MINI BOS: több futam esetén szükséges a 
konszolidáció 

• BOS finálé: Grand Champion, best-of-the-
best 



Köszönöm a figyelmet!

Elérhetőségek

• Email: wrie01@gmail.com

• Prezi letöltése: www.elsosor.hu

• Facebook: https://www.facebook.com/groups/elsosor
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