
OBJECTIVO DO CONCURSO 

O I CAMPAONATO ESPAÑOLD E HIDROMIEL é organizado pela Asociación Española de Hidromiel
(AESHI), com o objectivo de dar a conhecer e promover a elaboração de hidromel desde o nível caseiro
até ao nível comercial, sem qualquer ânimo de lucro.
  
DIA E LUGAR DA CELEBRAÇÃO 

O evento terá lugar em Madrid (Espanha), no fim de semana de 7-8 de Novembro de 2020. A cata por
parte do juri celebrar-se-á durante o mesmo, assim como a entrega de premios no final do evento.  

PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO:  

Poderão participar no concurso, todas as pessoas com idade superior de 18 anos que elaborem
hidromel. Ao inicio establecer-se-ão as modalidades separadas para productores profissionais
e amadores. 

 
  

O concurso será regido em todo o momento pelas regulações e especificações do Beer Judge
Certification Program (http://www.bjcp.org) e os estilos apresentados serão avaliados sempre
com base na guia de estilos, publicada em 2015. Você pode ver clicando aqui em Ingles
ou aqui em Espanhol  

Em função destas, establecem-se 4 categorias:  
1. M1, hidromiel tradicional.
2. M2, hidromel elaborado com frutos (melomel).  
3. M3, hidromel elaborado com especiarias (metheglin). 
4. M4, hidromel especial (incluem-se nesta categoria, Braggot, variações históricas

e experimentais).
 

 

A organização reserva o direito de re-colocar uma entrada noutra categoria, no caso em que
considere que a inclusão na mesma por parte do participante, não se adecua ao estilo/categoria
indicada, sem que de aqui se suponha qualquer penalização.   
As entradas estarão restringidas a um máximo de 4 hidromeis por participante; não mais de duas
por cada uma das categorias previamente indicadas.
A cata de hidromel realizar-se-á sempre em função do estilo declarado (tipo de cata "Fit to Style"),
podendo-se entregar alguma menção honorífica se algum deles, dado a não ajustar-se de todo ao
estilo declarado, resalte pelas suas características entre as outras, podendo também ficar
premiado com o Best of Show se o merece-se.
    
A organização reserva o direito de deixar de fora do concurso, todos aqueles hidromeis que não
cumpram com qualquer dos requisitos anteriormente indicados.
 As entradas que se apresentam ao concurso têm que estar elaboradas pelo productor
de hidromel que as apresenta.

PREÇO DE INSCRIÇÃO 

O preço de inscrição será de 20 € entrada para o caso dos productores comerciais, e de 5 € entrada
para os productores amadores.  
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https://dev.bjcp.org/style/2015/mead/
https://thebeertimes.com/wp-content/uploads/2016/11/2015_Guidelines_Mead_Espanol.pdf


O pagamento realizar-se-á no momento de formalização da inscrição no concurso, na conta com o nº 
ES52 2038 1305 23 6000143417 (BANKIA, S.A.) por meio de transferência online, colocando-se como
conceito COPA REINA de HIDROMIEL, indicando-se igualmente se é para a categoria COMERCIAL
ou CASEIRA.

REQUISITOS DAS GARRAFAS, EMBALAGEM E ENVÍO 

As garrafas devem-se apresentar ao concurso, sem marcar, nem etiquetar, e sem nenhuma
marca que possa revelar a sua procedência, ao menos 3 garrafas de 33 cl por entrada
(aceitam-se também, tamanhos maiores). Admitem-se caricas, rolhas ou tampas cerâmicas
de qualquer cor, sempre que não tenham nenhuma marca.  

Aqueles participantes que apresentem menos garrafas que o minima establecido, de tamanhos
diferentes ao indicados, ou que apresentem alguma evidência de marca ou etiqueta, ficarão
automaticamente desqualificados do concurso.    
Se durante a recepção das garrafas, alguma sofrera danos durante o transporte, enviaria-se
um e-mail ao participante para que, no menor prazo possivel, enviasse tantas garrafas adicionais
como garrafas danificadas. A organização porá toda a vontade e os meios necessários para que
as garrafas não sofram danos. Ainda assim, se alguma garrafa resulta destruída por alguma razão,
a organização não poderá aceitar responsabilidades vinculantes.   

Para garantir a qualidade das folhas de cata realizadas pelos juízes, o número máximo de
hidromeis admitidos ao concurso será de 100, rigorosamentepor ordem de inscrição.
Não obstante, se o número de juízes o permitira, ampliar-se-á o número dos mesmos, avisando
a organização com suficiente antecipação.  

Os interessados em participar deverão preencher o formulário fornecido na web
copareinahidromiel.com a partir de 1 de setembro até 30 de setembro de 2020.  

A forma de embalar/acondicionar o hidromel para o seu envio, se deixa ao bom juizo do
participante, mas recomenda-se que as garrafas se enviem, correctamente embaladas e
separadas entre si por cartões, numa caixa adequada, com a palavra FRÁGIL escrita em
todas as faces e com setas de posição, indicando a posição vertical.
   
ada uma das garrafas deverá estar identificada com o seu respectivo formulario, que sera
enviado por email assim que o pagamento for formalizado enrolado à garrafa, e sujeito com
uma cinta elástica (sem adesivo); em caso contrário, a participação poderá ser anulada.  

As garrafas poderão ser entregues, dentro das datas previstas, em:
Cervezas Yria, Calle Lisboa nº 6, 28342, Valdemoro, Madrid (de Segunda-feira a Sexta-feira
de 07:00 a 15:00). Também poderão ser enviadas por serviços de mensageiros à mesma direcção.

No momento em que se reciba um envío ou entrega física, os organizadores e as empresas
colaboradoras, comprovarão que a entrega cumpre com os requisitos exigidos. No caso que
não cumpram com as condições anteriormente especificadas, ou o producto chegue defeituoso,
os promotores do concurso entrarão em contacto com o participante de modo a poder solucionar
as incidências observadas.
 
No momento da inscrição, o hidromel receberá um código interno por parte da organização e
dos colaboradores, com base na sua ordem de inscrição, e que servirá para a sua identificação 
nas catas, que se realizarão sempre a cegas, para assegurar a objectividade do juri.  
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https://copareinahidromiel.com/


As garrafas recebidas serão guardades em lugar fresco e seco para a sua correcta
conservação, e serão etiquetadas com o seu código de inscrição, tanto na garrafa como na
carica/rolha. A organização disponderá de um documento onde constarão os noms dos seus
productores concursantes e o número assignado no momento da inscrição. Dito documento
estará resguardado pela organização e não poderá ser visto por terceiros.  

PRAZOS:

 Prazo de inscrição ao concurso será desde 1 de Setembro de 2020 até 30 de Setembro de 2020.
Prazo de envio e recepção de Hidromel, será desde 1 de Outubro de 2020 até 24 de Outubro
de 2020.
Qualquer lote que chegue pasada a esta data, será eliminado. Não obstante, a organização
reserva-se o direito de ampliar os prazos, caso considere necessário.
A organização, por causas de força maior, tem a postesdade de suspender ou prorrogar as
datas do concurso, ou a selecção dos vencedores.  

JURI DO CONCURSO: 

O juri do concurso, como norma geral, estará composto por expertos na elaboração e cata de
hidromel, assim como homebrewers, profissionais certificados no programa BJCP (que velarão
pela correcta realização das catas), bloggers especializados, sumillers e outras pessoas
realacionadas con o sector.

PROCESSO DE CATA E VALORAÇÃO:

O juri realizará as suas valorações numa folha de avaliação oficial, preenchendo uma (cada juiz)
por cada hidromel apresentada ao concurso.
  Os documentos enlançados explicam com claridade o detalhe dos protocolos de recepção,
gestão e avaliação que se regem no programa BJCP e que se seguirão no evento
Ver aquí BJCP_Manual_Competicion  
Ver aquí BJCP_Manual_Procedimientos_Jueges  
A organização realizará uma única ronda eliminatória entre todos os hidromeis participantes.
Em dita ronda utilizar-se-á a Folha de Avaliação da Guia BJCP. Todos os hidromeis
participantes serão avaliados pelo menos por três (podendo ser idealmente quatro, se as
circunstâncias o permitam) juízes, pelo que se devolverão aos participantes três folhas de
pontuação ou Check list por cada entrada apresentada.
 

 Nesta ronda, eliminar-se-ão aqueles hidromeis que contem com sinais evidentes de
contaminação, não se encontrem dentro do estilo requerido, ou não cumpram com as
bases do concurso. 

A cata por parte do juri realizar-se-á no dia 7 de Novembro na Aula Española del Vino, Madrid.
 Para optar a qualquer um dos premios do concurso, os hidromeis avaliados deverão alcançar

pelo menos uma pontuação de 30 pontos na escala do BJCP, podendo declarar-se deserto
um ou mais prémios. 
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https://www.cerveceros-caseros.com/documentos/BJCP_Manual_Competicion.pdf
https://www.cerveceros-caseros.com/documentos/BJCP_Manual_Procedimientos_Jueges.pdf
https://www.bjcp.org/docs/SCP_MeadScoreSheet.pdf


CERIMÓNIA DE ENTREGA 

A cerimônia de premiação será realizada no domingo 8 de novembro no local e o tempo acordado.  

PRÉMIOS*

Hidromel caseira para cada uma das categorias: 

 Ouro: Diploma de acreditação + € 50 em mel + € 50 em material para hidromel + cupom
de desconto de € 50 em Cervezanía.
Prata: Diploma de acreditação + € 50 artesanato (osso, couro etc) + € 30 cupom de desconto
em Cervezanía.
Bronze: Diploma de acreditação + pacote de degustação de hidromel + cupom de desconto
de € 20 em Cervezanía.

 

 

Hidromel comercial para cada uma das categorias:

 

 Um diploma para cada categoria para os 3 primeiros lugares.
Um selo para cada categoria nas 3 primeiras posições.
Menções na imprensa (blogueiros convidados), no site da Copa Reina e nos grupos
do Facebook da AESHI e Hidromiel España.

 

Best of Show / Caseira:

 

Best of Show / comercial: 

 

Promoção paga no meio do mundo do hidromel. 

 

* O valor dos prêmios pode ser alterado caso não seja atingida a participação mínima.

* Os vencedores de fora da Espanha receberão 75% do valor do prêmio caso as empresas
que contribuem com os prêmios não tenham disponibilidade de frete (cupons de desconto e packs
de degustação não estão incluídos).
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Barril de madeira de carvalho americano de 16 litros. 



 

 

 
  

PATROCINADORES
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Miel Val de Xalima Cursos de Especialización
en Cerveza Artesana y Microcervecerías

Fenrir

Zona de Catas

Cervezania

Valhalla

Escuela Española de Cata


