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1. Sobre o Concurso 

O Concurso de Cerveja Caseira Hop Fest 2019, a ser realizado em São José do Rio Preto 

– SP, é organizado por apaixonados por cerveja e visa fomentar a cultura da cerveja artesanal, 

valorizando este que é um dos principais atores desse cenário, o cervejeiro caseiro. Buscaremos 

oferecer uma visão técnica e imparcial de sua cerveja, que confirme as características que se 

enquadram nos estilos inscritos e também cite pontos de melhoria. Essa comunicação se dará 

através do preenchimento detalhado pelos juízes das súmulas de avaliação, que serão enviadas 

a todos os participantes do concurso, independente da colocação das cervejas. 

Para a realização desse concurso contamos com a presença de grandes parceiros que 

contribuem para a cena cervejeira local e nacional como DON TONEL BEERSHOP, BECO DO 

MALTE, CERVEJARIA CASAMALTE, BRAU AKADEMIE, MALTERIA BLUMENAU e LEVTECK . 

 Além disso, os melhores cervejeiros serão premiados, a melhor cerveja será produzida 

de forma comercial pela Cervejaria Casamalte de Novo Horizonte/SP e será lançada oficialmente 

no Hop Fest 2019. 

 O concurso é homologado pelo BJCP (Beer Judge Certification Program), sendo que os 

participantes devem ter em mente as diretrizes do guia de estilos ao planejarem suas receitas e 

todos os procedimentos de julgamento serão realizados conforme as diretrizes do programa. 

PARA ESTE CONCURSO, SERÁ CONSIDERADO O GUIA DE ESTILO BJCP VERSÃO 2015 

ATUALIZADO, que pode ser encontrado no link: http://dev.bjcp.org/wp-

content/uploads/2013/10/Guia-de-Estilos-BJCP-2015-em-Portugue%CC%82s.pdf 

Gostaríamos de agradecer pela confiança de todos que mandarem suas criações 

queridas para o concurso. Comprometemo-nos a realizar o julgamento com respeito e seriedade 

e esperamos que o concurso os ajude a melhorar cada vez mais suas receitas! 

Agora, sem mais apresentações, preparem as panelas, acendam os fogareiros e bora 

brassar!! 

 

Boa sorte a todos!! 
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2. Participação 
2.1. Poderá participar do concurso qualquer cervejeiro caseiro residente no Brasil com mais de 

18 anos completos no dia 15/jan/19. 

2.2. Permitida a participação de receitas com mais de um autor contanto que seja elegido um 

representante que deverá constar como responsável pela cerveja e que será denominado 

AUTOR. 

2.3. Os demais participantes, que poderão ser até quatro, serão denominados COAUTORES. 

2.4. Caso a cerveja campeã tenha mais de um autor, a premiação será destinada ao cervejeiro 

denominado AUTOR. Cabe ao mesmo definir com os COAUTORES como a premiação será 

dividida. 

2.5. Não é permitida a inscrição de cerveja de qualquer membro da comissão organizadora do 

CONCURSO ou qualquer um de seus PATROCINADORES. 

2.6. Os juízes e auxiliares do CONCURSO poderão ter amostras inscritas, porém não poderão 

trabalhar na mesa aonde sua amostra está sendo julgada, inclusive na rodada de avaliação 

das amostras BOS (Best of Show). 

2.7. Somente é permitida a participação de cervejeiros (AUTORES ou COAUTORES) não 

profissionais que não possuam qualquer vínculo profissional com qualquer cervejaria. 

Também não é permitida a participação de pessoas que tenham alguma produção de 

cerveja cigana já lançada antes de 15/01/2019. 

 

3. Cronograma do Concurso 
3.1. As principais datas do concurso são: 

CRONOGRAMA - CONCURSO HOP FEST 2019 
Início das Inscrições 15/01/2019 

Encerramento das Inscrições  02/03/2019 

Início do Recebimento das Amostras 25/02/2019 

Término do Recebimento das Amostras 17/03/2019 

Julgamento 23 e 24/03/2019 

Anúncio dos Vencedores 29/03/2019 

Envio das Súmulas Preenchidas 31/04/2019 

 

3.2. As inscrições se iniciam em 15/01/2018. 

3.3. Se encerram as inscrições no dia 02/03/2019 às 23:59 ou quando for atingido o limite 

máximo de 100 amostras. 

3.4. A inscrição pode ser realizada sem identificação do estilo da cerveja, caso o cervejeiro 

queira apenas garantir a vaga no concurso. O AUTOR tem até 02/03/2019 às 23:59  para 

identificar ou alterar o estilo ou alterar qualquer outra informação da inscrição. 

3.5. O anúncio dos vencedores será realizado no dia 30/03/2019 durante o evento Hop Fest 

Pocket a ser realizado em São José do Rio Preto - SP 

3.6. Até dia 31/04/19 serão enviadas nos e-mails informados na inscrição as súmulas de todas 

as amostras avaliadas, que são as avaliações preenchidas no dia do julgamento do 

concurso. 
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4. Estilos permitidos 
4.1. O concurso é voltado para estilos de cerveja da Escola Americana. 

4.2. O julgamento se baseará nas diretrizes do GUIA DE ESTILO BJCP VERSÃO 2015 ATUALIZADO. 

Consulte o guia para maiores informações: http://dev.bjcp.org/wp-

content/uploads/2013/10/Guia-de-Estilos-BJCP-2015-em-Portugue%CC%82s.pdf 

4.3. Serão permitidos os seguintes estilos: 

• 1C - Cream Ale 

• 1D - American Wheat Beer 

• 18A - Blond Ale 

• 18B - American Pale Ale 

• 19A - American Amber Ale 

• 19B - California Common 

• 19C - American Brown Ale 

• 20A - American Porter 

• 20B - American Stout 

• 21A - American IPA 

• 21B - Specialty IPA 

• Belgian IPA 

• Black IPA 

• Brown IPA 

• Red IPA 

• Rye IPA 

• White IPA 

• New England IPA 

• Session IPA 

• 22A - Double IPA 

• 29A - Fruit Beer* 

• 29B - Fruit and Spice Beer* 

• 29C - Specialty Fruit Beer* 

• 30A - Spice, Herb or Vegetable Beer* 

• 30B - Autumn Seasonal Beer* 

• 30C - Winter Seasonal Beer* 

*os estilos base permitidos são os que constam acima. 

 

4.4. Para os estilos 29A, 29B, 29C, 30A, 30B e 30C devem ser informados pelo cervejeiro, no ato 

da inscrição, o estilo base e quais ingredientes especiais foram usados (como frutas, 

especiarias, etc). Fornecer essas informações é de inteira responsabilidade do cervejeiro e 

a penalização para a falta destas informações é a desclassificação da cerveja. 

4.5. Vale salientar que o julgamento das amostras se dará pela comparação entre os atributos 

da cerveja e as diretrizes do Guia de Estilos. Ou seja, uma cerveja muito bem executada 

porém que não atenda aos requisitos do estilo em que está escrita será penalizada. 

 

5. Das inscrições 
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5.1. As inscrições deverão ser realizadas do dia 15/01/2019 até 02/03/2019 às 23:59 de forma 

online através do formulário presente em http://www.becodomalte.com.br/. O 

pagamento deverá ser realizado apenas em dinheiro, transferência ou depósito bancário. 

5.2. Caso se decida pelo pagamento em dinheiro, este deverá ser realizado APENAS no BECO 

DO MALTE na Rua Redentora, 2550 em São José do Rio Preto 

5.3. O pagamento por transferência ou depósito deve ser realizado na seguinte conta: 

• Banco: Bradesco 

• Agência: 2886 

• Conta Corrente: 23066-9 

• Nome: Hop Fest Eventos Cervejeiros Ltda ME  

• CNPJ: 30.022.676/0001-47 

5.4. A inscrição só será efetivada mediante pagamento e preenchimento do formulário de 

inscrição presente em http://www.becodomalte.com.br. 

5.5. Cada cervejeiro definido anteriormente como AUTOR pode participar com até 3 amostras, 

sendo R$35,00 o valor de inscrição da primeira amostra e R$25,00 as demais. Ele ainda 

pode participar como COAUTOR em quantas inscrições desejar. Para cada amostra uma 

nova ficha cadastral deverá ser preenchida. 

5.6. A Hop Fest NÃO reembolsa os valores das inscrições. 

5.7. Este CONCURSO tem número máximo de 100 amostras inscritas. 

5.8. Juízes e auxiliares que pretenderem participar do julgamento deverão fazer suas inscrições 

também por formulário no site http://www.becodomalte.com.br. 

5.9. Os Juízes e Auxiliares selecionados para o julgamento receberão uma confirmação via 

email. 

5.10. A seleção dos Juízes e Auxiliares será realizada pela comissão organizadora, estando essa 

isenta de esclarecimentos sobre os critérios utilizados para tal seleção. 

5.11. Qualquer comunicação referente ao concurso deve ser feita apenas pelo e-mail: 

contato@hopfest.com.br 

 

6. Da entrega das amostras e padrão das embalagens 
6.1. As amostras devem ser entregues entre 25/02/2019 até 17/03/2019 às 23:59 

6.2. Para cada inscrição, deverão ser entregues 3 garrafas de 300, 350, 500 ou 600ml. 

6.3. Serão aceitas no CONCURSO as seguintes garrafas: 

• 600ml, de vidro, na cor âmbar, sem marcas ou inscrições. Permitidas as garrafas 

com a inscrição “CERVEJA”. Não permitidas as que contém algum nome de 

cervejaria ou marca como “BADEN BADEN” ou que o formato caracterize alguma 

marca específica. 

• 500ml, de vidro, na cor âmbar, sem marcas ou inscrições. Permitidas as garrafas 

com a inscrição “CERVEJA”. Não permitidas as que contém algum nome de 

cervejaria ou marca ou que o formato caracterize alguma marca específica.. 

• de 300ml, de vidro, na cor âmbar, sem marcas ou inscrições. Permitidas as garrafas 

com a inscrição “CERVEJA”. Não permitidas as que contém algum nome de 

cervejaria ou marca ou que o formato caracterize alguma marca específica.. 

6.4. As garrafas não devem conter nada que possam identificar a origem da amostra,  como por 

exemplo, tampas com marcas, ou identificações, rótulos, etc. Devem constar apenas as 

identificações que serão fornecidas após a efetivação da inscrição. 
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6.5. As tampinhas podem ser do modelo “pry-off” de uma cor só, ou “flip-top”, desde que lisas 

e sem identificações. 

6.6. Serão aceitas tampas “pry-off” com inscrição “Cerveja” ou “Cerveja Artesanal”. 

6.7. Cada garrafa deverá conter um formulário de identificação, que será enviado por e-mail 

após a inscrição. A ausência deste implica em desclassificação. O formulário deverá ser 

afixado na garrafa com elástico ou qualquer outra coisa que não deixe qualquer marca de 

cola na garrafa. 

6.8. Amostras enviadas por sedex a cobrar não serão aceitas. 

6.9. Os custos e métodos de envio das amostras são de inteira responsabilidade do participante 

6.10. A organização do Concurso Hop Fest não se responsabiliza por qualquer tipo de 

problema nas amostras que possa ocorrer durante o transporte, podendo ser 

desclassificadas caso cheguem impróprias para uso. 

6.11. As amostras poderão ser entregue por Correios ou transportadora ou entregues em 

mãos nos pontos físicos de entrega determinados abaixo. Independente do modo de 

entrega, as amostras devem chegar dentro do prazo de entrega estabelecido neste edital, 

sendo que se que chegarem antes ou depois do prazo estabelecido, por qualquer motivo, 

não serão aceitas.  

6.12. O endereço para envio das amostras por correio é: Beco do Malte, São José do Rio Preto- 

SP, Rua Redentora, 2550, Bairro Vila Redentora, CEP 15015-780 

6.13. Os pontos físicos de entrega das amostras são: 

• São José do Rio Preto 

o Beco do Malte 

o Endereço: Rua Redentora, 2550 - Vila Redentora, 15015-780 

o Telefone: (17) 3363-7477 

• Araçatuba 

o Arena da Cerveja 

o Endereço: Rua Carlos Gomes, 555, 16010-310 

o Telefone: (18) 99197-7478 

• Votuporanga 

o A Queijaria – Cana e Lúpulo 

o Endereço: Rua Bahia 3573, Patrimonio Velho, 15500-010 

o Telefone: (17) 98815-0502 

• Ribeirão Preto  

o Sem Fronteiras 

o Endereço: Rua Américo Brasiliense, 1193, Centro, 01415-050. 

o Telefone: (11) 97043-1929 

 

7. Do Julgamento 
7.1. Ocorrerá em evento fechado exclusivo à comissão organizadora do CONCURSO, juízes e 

auxiliares. 

7.2. O corpo de juízes será formado por: 

• Juiz ou aspirante a juiz BJCP; 

• Sommelier de cervejas e/ou mestre em estilos formado no Brasil ou exterior; 

• Mestre-cervejeiro ou profissional de produção de cerveja; 

• Pessoa com reconhecido conhecimento técnico em cerveja. 

7.3. Os juízes e auxiliares participarão de forma voluntária e sem remuneração. 
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7.4. Os juízes farão suas avaliações às cegas conforme diretrizes do BJCP. Não serão divulgadas 

quaisquer informações das amostras aos juízes, a não ser o estilo base e ingredientes 

especiais quando necessário. 

7.5. As amostras serão separadas em grupos por semelhanças sensoriais. Então serão formados 

os grupos de onde os melhores serão selecionados para o Best of Show. 

7.6. As amostras que obtiverem pontuação inferior a 30 não são elegíveis a receberem 

medalhas e nem ir ao Best of Show. 

7.7. A pontuação será aferida conforme modelo da súmula de avaliação do BJCP 

7.8. As faixas de premiação são: 

• 30 a 35: receberá certificado de Bronze 

• 36 a 39: receberá certificado de Prata 

• 40 a 50: receberá certificado de Ouro 

7.9. As três melhores de cada grupo e que obtiverem pontuação maior que 30 receberão 

medalhas de Melhor da categoria. 

7.10. O julgamento ocorrerá em três etapas:  

• Qualificação: onde serão preenchidas as fichas de avaliação. Serão selecionadas as 

melhores amostras de cada grupo para compor o Best of Show, esta é a etapa em 

que as súmulas que os participantes receberão são preenchidas 

• Etapa de Seleção ou Semifinal: ocorrerá se necessário para definir as amostras 

finalistas 

• Best of Show: serão eleitas as três vencedoras do concurso. A quantidade de 

amostras que irão para o Best of Show será definida pelos juízes. 

7.10.1 Como ocorre nova avalição na etapa de avaliação na semifinal e final, pode 

ocorrer divergências entre a nota da primeira etapa e a classificação da cerveja nas 

demais etapas. 

7.11. Todas as decisões dos juízes do CONCURSO serão definitivas e irrecorríveis. 

 

8. Da Premiação 
8.1. A premiação foi dividida em duas categorias: Brassagem em Cervejaria e Premios 

Individuais 

8.2. Quanto a Brassagem em Cervejaria: 

• A cerveja classificada em primeiro lugar na etapa de Best Of Show será produzida 

em pelo menos um lote em escala industrial na Cervejaria Casamalte. 

• Os AUTORES junto com seus COAUTORES poderão participar da brasagem da sua 

cerveja. 

• Todos os custos de transporte e hospedagem para acompanhar esta brassagem 

será por conta dos AUTORES e COAUTORES. 

• A cervejaria que produzirá a cerveja campeã deverá arcar com todos os custos de 

produção e comercialização. 

• O dia em que será produzida a cerveja ganhadora vai depender dos tramites legais 

de registro do produto no MAPA, compra de insumos entre outros. 

• A cervejaria está obrigada a produzir ao menos um lote da receita campeã. 

• A cervejaria poderá explorar comercialmente a receita designada a ela por no 

máximo um ano a partir da data de produção do primeiro lote. Após esse prazo, a 



 1º CONCURSO DE CERVEJA CASEIRA DO HOP FEST - 2019 

7 
 

cervejaria deverá negociar com o ganhador o direito de continuar produzindo a 

receita. 

• O AUTOR deverá enviar a receita ganhadora à comissão do CONCURSO na íntegra 

e sem alterações. Se este se recusar a fornecer sua receita ou a comissão 

organizadora julgar a receita inconsistente, incompleta ou insuficiente, o ganhador 

será desclassificado da competição. Nesta situação, a comissão organizadora do 

CONCURSO terá liberdade de escolher o critério a ser usado para substituir a 

amostra desqualificada. 

 

8.3. Quanto aos Prêmios Individuais: 

• O 1º Colocado na etapa de Best Of Show ganhará: 

o 5 Litros da Cerveja brassada na Cervejaria CASAMALTE; 

o 1 ingresso para o Hop Fest 2019; 

o R$300 em voucher para compras no site da Levteck; 

o 25kg de Malte Blumenau Original da Malteria Blumenau 

o 1 Kit de cerveja do Don Tonel Beershop; 

o R$ 150,00 em compras no Beco do Malte; 

o Curso Online de Produção Avançado de 13 horas da Brau Akademie. 

• O 2º Colocado na etapa de Best Of Show ganhará: 

o R$200 em voucher para compras no site da Levteck; 

o 15kg de Malte Blumenau Original da Malteria Blumenau 

o 1 Kit de cerveja do Don Tonel Beershop; 

o R$ 100,00 em compras no Beco do Malte; 

o Curso Online de Produção Avançado de 13 horas da Brau Akademie. 

• O 3º Colocado na etapa de Best Of Show ganhará: 

o R$ 100 em voucher para compras no site da Levteck; 

o 10kg de Malte Blumenau Original da Malteria Blumenau 

o 1 Kit de cerveja do Don Tonel Beershop; 

o R$ 50,00 em compras no Beco do Malte; 

o Curso Online de Produção Avançado de 13 horas da Brau Akademie. 

8.4. Os prêmios físicos deverão ser retirados em São José do Rio Preto. A comissão organizadora 

tentará ajudar porém não se responsabiliza pelo envio dos prêmios aos ganhadores caso 

os mesmos não os possam retirar em São José do Rio Preto 

8.5. Nenhum dos prêmios poderão ser convertidos em dinheiro. 

8.6. Todos os prêmios são pessoais e intransferíveis.  

8.7. O frete de todos os prêmios é por conta dos ganhadores. 

8.8. Até o dia do julgamento, a comissão organizadora poderá acrescentar mais prêmios aos 

finalistas do concurso. Caso mais prêmios sejam acrescentados, os mesmos serão 

divulgados nos meios de comunicação do concurso. 

8.9. O prazo máximo para os ganhadores exigirem seus prêmios é 31/04/19. 

 

9. Disposições Gerais 
9.1. Todos participantes deste CONCURSO (AUTORES, COAUTORES, PATROCINADORES, 

auxiliares, juízes) concordam em ceder seus direitos de imagem, nome, voz, vídeo, 
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assinatura, informações biográficas para qualquer assunto relacionado a este CONCURSO 

para fins comerciais e de publicidade. 

9.2. Cabe à comissão organizadora decidir quaisquer assuntos que não foram tratados neste 

regulamento de forma soberana e irrefutável. Também a negociar e decidir quaisquer 

conflitos de qualquer natureza que venham a ocorrer. 

9.3. As decisões dos juízes e comissão organizadora deste CONCURSO são definitivas e 

irrecorríveis. 


