REGULAMENTO SOUTH BEER CUP VI - 2016
Curitiba - Paraná - Brasil

1) Cervejarias Elegíveis
Todas as cervejarias inscritas devem preencher os requisitos até o prazo final da inscrição (21/05/2016):
a. A cervejaria que produz a cerveja deve estar devidamente registrada no seu país de origem como
produtora de cervejas.
b. A cervejaria deve estar em pleno funcionamento, possuindo todas as licenças para tal.
c. A cervejaria deve ter pelo menos um (01) produto disponível à venda no varejo.
d. Marcas terceirizadas (aquelas que produzem cervejas em fabricas de terceiros) estão aptas a participar
desde que a cervejaria que produz a cerveja atenda os requisitos acima.
e. Cada marca poderá ser inscrita apenas uma vez.
*Cervejarias em planejamento, cervejarias caseiras e outras cervejarias que não atendam a estes critérios não
são elegíveis para participar deste concurso.
*Inscrições de cervejarias não elegíveis serão canceladas sem aviso prévio e não haverá reembolso das taxas
de inscrição.
2) Cervejas Elegíveis
a. Todas as cervejas inscritas no South Beer Cup 2016 devem estar regularmente registradas no seu país de
origem e devem estar disponíveis para venda no varejo até 21/05/2016.
b. Cervejas produzidas em fábricas de terceiros podem ser registradas pelo proprietário da marca, desde que
a cervejaria produtora atenda os requisitos do item 1 – Cervejarias Elegíveis.
c. Cada cervejaria participante pode inscrever para este concurso o limite máximo de dez (10) cervejas.
d. Marcas produzidas em fábricas de terceiros são consideradas cervejarias e podem inscrever para este
concurso o limite máximo de dez (10) cervejas.
e. Uma mesma cerveja não poderá ser inscrita em várias categorias.
3) Taxa de Inscrição por Rótulo de Cerveja
- Taxa de inscrição por cerveja para cervejarias do Brasil, Chile e Uruguai: R$200,00 por rótulo de cerveja
inscrita (pago apenas por Paypal diretamente do sistema de inscrições)
- Taxa de inscrição por cerveja para cervejarias na Argentina e demais países: consultar Martin Boan sobre a
forma de pagamento (martinboan@gmail.com).
* A taxa de inscrição não é reembolsável.
* Para a efetivação da inscrição, a taxa de inscrição deve ser paga no prazo de 01/04 a 21/05/2016.
* Inscrições não pagas dentro do prazo serão canceladas sem aviso prévio.
4) Processo de Inscrição
a. O prazo de inscrição de cervejas vai de 01/04/2016 a 21/05/2016, sem exceções.
b. Todas as inscrições devem ser realizadas através do www.reggiebeer.com, o software online do
concurso, sem exceções.
c. As cervejarias devem primeiramente se cadastrar criando um usuário e senha e preenchendo as
informações requeridas, é rápido e fácil.
d. Em seguida a cervejaria deve realizar a inscrição das cervejas de acordo com o guia de estilos: World
Beer Cup Style Guidelines 2016. O sistema de inscrições abre as opções do WBC 2016
automaticamente, basta selecionar o estilo adequado para cada inscrição.

e. Seja cuidadoso na escolha da categoria e estilo de cada inscrição. Os juízes farão a avaliação das
cervejas inscritas com base na descrição do estilo selecionado pela cervejaria.
f. Para taxas de inscrição de cervejas de cervejarias do Brasil, Chile e Uruguai, o pagamento será
realizado apenas através do PayPal dentro do próprio software online do concurso. Para isto, basta ir
para o “check-out” e seguir as instruções de pagamento. O PayPal é simples e seguro de usar.
g. Para pagamento das taxas de inscrição de cervejas de cervejarias da Argentina e demais países, por
favor, entre em contato com Martin Boan (martinboan@gmail.com).
h. Um e-mail automático de confirmação de cadastro da cervejaria será enviado para o e-mail indicado
no cadastro da cervejaria. Verifique se os dados da cervejaria estão corretos.
i. Para saber se o pagamento das taxas foi recebido corretamente, bastar acessar o cadastro da
cervejaria no software online do concurso e verificar a marcação na caixa apropriada ao lado da
amostra. Por favor, permita 48 horas após o pagamento para atualização do sistema.
j. Para saber se as amostras foram recebidas corretamente, bastar acessar o cadastro da cervejaria no
software online do concurso e verificar a marcação na caixa apropriada ao lado da amostra após o final
do período de triagem e codificação das amostras (31/05/2016). Por favor, evite enviar e-mails e
outros questionamentos sobre recebimento de amostras até a data final de triagem.
k. O processo de inscrição é simples e intuitivo, qualquer problema, por favor, entre em contato pelo
email SBC2016@procerva.com.br.
5) Quantidade e Tipo de Amostras
a. O número de amostras de cerveja necessárias para o concurso será o mesmo independente do
tamanho da embalagem utilizada.
Tamanho da embalagem (garrafa ou lata): de 250 ml a 1000 ml
Número de embalagens (garrafa ou lata) necessárias: três (03)
b. Todas as embalagens da mesma amostra de cerveja devem ser do mesmo tipo e tamanho.
c. As amostras devem ser enviadas na embalagem comercial completa, ou seja, garrafas e latas originais
no padrão da cervejaria com rótulo/arte comerciais.
6) Envio de Amostras
a. Todas as amostras devem ser RECEBIDAS dentro do prazo de 02/05/2016 a 21/05/2016.
* Não serão aceitas amostras antes ou após este prazo.
* Não haverá reembolso das taxas de inscrição por amostras fora do prazo. Programe-se.
b. Todas as amostras devem conter o Formulário de Garrafa/Lata que é impresso através do software
online do concurso, já preenchido automaticamente. Basta imprimir, recortar e afixar um formulário
em cada garrafa com um elástico, conforme as orientações contidas no software online do concurso.
c. Todas as amostras, independente do país de origem, devem ser recebidas dentro do prazo
(02/05/2016 a 21/05/2016) apenas no seguinte local:
ENDEREÇO:
Micro Cervejaria BierHoff
Rua William Booth, 2950
Bairro Boqueirão
81730-080 Curitiba – PR
BRASIL
HORÁRIO: Segunda a Sexta-feira das 9:00 às 17:00h e Sábado das 9:00 às 12:00h
7) Embalando suas Cervejas para Envio
Embale suas cervejas de maneira a suportar bem o transporte. O South Beer Cup 2016 não se responsabiliza
por amostras quebradas. Tentaremos entrar em contato em caso de quebra, porém pode não haver tempo
hábil para reposição. Segue uma sugestão de embalagem para envio (não obrigatório):

1. Coloque as garrafas/latas previamente embaladas em plástico-bolha, sempre na posição vertical, em
uma caixa de papelão ou isopor. Separe cada garrafa com papelão ou outro material apropriado para
que não se choquem. Preencha a caixa com material apropriado de embalagem (papelão, plástico
bolha, isopor, jornal amassado, etc) de modo que o conteúdo fique firme.
2. Coloque a caixa dentro de um saco plástico (para caso alguma amostra vaze, o pacote esteja seco
externamente seja entregue) e coloque a caixa dentro de outra caixa de papelão ou isopor com as
garrafas/latas sempre na vertical, preenchida também com material adequado de modo que a
primeira caixa fique firme dentro da segunda caixa.
3. No caso de envio de mais de uma caixa de amostras, procure manter amostras da mesma cerveja na
mesma caixa.
8) Premiação das Cervejas
a. Cada cerveja será avaliada pelos juízes de acordo com o estilo indicado pela cervejaria no momento da
inscrição, tendo como referência o World Beer Cup Style Guidelines 2016.
b. Caso os juízes determinem que haja cervejas excelentes exemplares do estilo, será concedida Medalha
de Ouro, Medalha de Prata, Medalha de Bronze para as três melhores cervejas de cada Categoria de
Premiação que obtenham nível suficiente, da seguinte maneira:
i. Medalha de Ouro: Uma cerveja de classe mundial que exemplifica fielmente o estilo,
apresentando o equilíbrio apropriado de sabor, aroma e aparência.
ii. Medalha de Prata: Uma cerveja excelente, podendo desviar sensivelmente dos parâmetros do
estilo mantendo estreita semelhança com o estilo e apresentando excelente sabor, aroma e
aparência.
iii. Medalha de Bronze: Um belo exemplar do estilo, podendo desviar sensivelmente dos parâmetros
do estilo e/ou apresentar defeitos mínimos em sabor, aroma ou aparência.
c. A princípio, as Categorias de Premiação serão divididas da seguinte maneira, conforme definido pela
Brewers Association:
1) Hybrid/MixedBeer Styles - Categorias 1 a 31
2) Lager Beer – Styles of Other Origin - Categorias 32 a 33
3) Lager Beer – Styles of European and German Origin - Categorias 34 a 44
4) Lager Beer – Styles of North American Origin - Categorias 45 a 47
5) Ale Beer – Styles of Other Origin - Categoria 48
6) Ale Beer – Styles of German Origin - Categorias 49 a 54
7) Ale Beer – Styles of Belgian and French Origin - Categorias 55 a 65
8) Ale Beer – Styles of British Origin - Categorias 66 a 81
9) Ale Beer – Styles of Irish Origin - Categorias 82 a 84
10) Ale Beer – Styles of North American Origin - Categorias 85 a 96
d. Quando houver mais de 10 inscrições para um estilo específico, este estilo se tornará uma Categoria
de Premiação independente. Ou seja, estas cervejas serão premiadas independentemente, de acordo
com seu estilo e as Categorias de Premiação serão renomeadas adequadamente.
e. A lista final de Categorias de Premiação será divulgada dia 02/06/2016.
f. Haverá uma rodada final entre todas as cervejas premiadas com Medalha de Ouro para definir apenas
uma cerveja Best of Show (BOS).
*A inscrição da cervejaria implica automaticamente na aceitação dos critérios de premiação do South
Beer Cup 2016.
9) Premio “Melhor Cervejaria – South Beer Cup 2016”
O South Beer Cup 2016 concederá os prêmios Ouro, Prata e Bronze para as três melhores cervejarias com base
nas medalhas obtidas pelas cervejas das cervejarias no concurso. Serão atribuídos pontos de acordo com a

premiação no concurso para as cinco (05) cervejas mais bem colocadas de cada cervejaria. Serão concedidos
três (03) pontos para cada Medalha de Ouro obtido, dois (02) pontos para cada Medalha de Prata e um (01)
ponto para cada Medalha de Bronze. Caso necessário será usado a seguinte lista de critérios de desempate
(em ordem de importância decrescente):
a. Maior número de medalhas de ouro.
b. Maior número de medalhas.
c. Número total de inscrições nos estilos das cervejas premiadas com ouro.
d. Número total de inscrições nos estilos das cervejas premiadas com prata.
*Os critérios a e b possuem o efeito de fazer um ouro e dois bronzes valer mais que um ouro e uma prata, por
exemplo, enquanto dois ouros valem mais que um ouro, uma prata e um bronze. Os critérios c e d
reconhecem a competitividade da cervejaria ao obter medalhas em categorias muito concorridas.
10) Datas Importantes do South Beer Cup 2016
- 01/03 a 30/04/2016 – Inscrição de Juízes, Staff e Auxiliares
- 01/04 a 21/05/2016 – Cadastro de Cervejarias e Inscrição de Cervejas
- 02/05 a 21/05/2016 – Prazo de Recebimento das Amostras
- 31/05/2016 – Prazo final de triagem e codificação das amostras
- 02/06/2016 – Confirmação das Categorias de Premiação
- 09/06 e 10/06/2016 – Julgamento das Cervejas - Curitiba, PR, Brasil
- 09/06 e 10/06/2016 – Festival Paranaense de Cervejas (Congresso, Palestras, Exposições, Visitas nas
Cervejarias)
- 11/06/2016 – Cerimônia de Premiação do South Beer Cup 2016 no Museu Oscar Niemeyer
11) Web sites Importantes do South Beer Cup 2016
- Informações sobre o Concurso:
www.southbeercup.com
www.centrodecatadecerveza.com
- Registro de Cervejarias, Amostras e Voluntários para o Concurso:
http://reggiebeer.com/ReggieEntry.php?CompetitionID=PRVAMX1000144
- Informações sobre o Festival Paranaense de Cervejas e demais atividades:
www.procerva.com.br
www.facebook.com/festivalprocerva
www.facebook.com/procerva
12) Contatos
- Questões sobre pagamento de inscrições na Argentina e demais países: Martin Boan
(martinboan@gmail.com).
- Questões sobre cadastro, inscrição de amostras, uso do software online do concurso, pagamento de
inscrições no Brasil, Chile e Uruguai, participação de Juízes, Staff e Auxiliares e demais questionamentos:
Fernanda Lazzari (SBC2016@procerva.com.br).
01 de Março de 2016
Martin Boan
Fernanda Lazzari

