
ORGANIZAČNÍ POKYNY  
 
Degustace vzork ů prob ěhne v rámci setkání VIII. ro čníku Jarní ceny 
českých sládk ů 2014 v sobotu dne 22. b řezna 2014 v 9:00 hodin 
v hlavním sále Pivovarského dvoru Zvíkov ve 12 kate goriích (viz 
Specifikace kategorií piv). 

 
Sout ěž je ur čena pouze pro minipivovary platící spot řební da ň, 
výzkumné a školní pivovary s výstavem do 10 000 hl za rok. Není ur čena 
pro domácí va ři če! Mezinárodní ú čast je vítána. Pro zahrani ční 
účastníky platí stejné podmínky. 

 
Registrace za číná v pátek 21. b řezna 2014 od 11:00 hodin. 

 
Poplatek za každou jednu zna čku činí 600 K č v četn ě DPH, je uhrazen 
přímo na míst ě oproti výdejnímu dokladu. 

 
Vzorky musí být p ředány v týdnu od 17. do 21. b řezna 2014 do 
Pivovarského dvoru Zvíkov, Zvíkovské Podhradí 92, P SČ 397 01, 
(nejpozd ěji v pátek 21. b řezna 2014) jednozna čně a z řeteln ě ozna čené – 
kategorie - obchodní zna čka – výrobce - v množství minimáln ě 4 litry 
od každé p řihlášené zna čky, a to v 1 - 1,5 l obalu. Jiné obaly nebudou 
akceptovány. K popisu vzork ů využijte námi p řiložený formulá ř. 
Přebytky vzork ů budou vydávány ráno v ned ěli 23. b řezna 2014 v hale. 
Prázdné obaly nevracíme. 

 
K ú časti budou za řazena pouze ta piva, která budou řádně p řihlášena do 
uzáv ěrky sout ěže, tj. 10. b řezna 2014. Vzorky p řihlášené pozd ěji nebo 
dovezené p římo na akci nebudou p řijaty. 

 
V letošním roce prob ěhne zm ěna systému degustací s cílem p řiblížit se 
sv ětovým sout ěžím. Výb ěr degustátor ů bude proveden pod vedením pana 
Ing. Jana Šurán ě. 

 
Kategorie sv ětlý ležák, plus minimáln ě dv ě další s nejvyšším po čtem 
přihlášených vzork ů, bude probíhat ve více kolech. První kolo prob ěhne 
v subkomisích v hlavním sále, do finále postoupí 6 až 9 piv (v p řípad ě 
shody sou čtu po řadí postoupí vzorky se stejným sou čtem). Finálová piva 
bude ve druhé části sout ěže hodnotit komise z řad nezávislých 
odborník ů jmenovaná po řadatelem.  


