REGLAMENT DEL CONCURS
Barcelona Beer Challenge 2020

Inscripcions: www.barcelonabeerchallenge.com

Contacte: info@barcelonabeerchallenge.com

Índex:
Preàmbul

3

Presentació del concurs

4

 Objectius
 Qui pot participar en el concurs
Formalització de les inscripcions

5

Aspectes logístics

6

 Recepció de cerveses inscrites
 Mostres necessàries per a la participació
 Detalls de l’enviament

Organització interna del concurs

9

 Comitè Director
 Secretaria Tècnica
 Jurat
Funcionament


Comprovacions preliminars



Categories a competició



Celebracions d’avaluacions



Sistemes de competició



Reconeixements
-

Individuals

-

Globals

10

 Resultats

www.barcelonabeerchallenge.com

 Control i emmagatzematge de les proves rebudes

2

Altres aspectes del reglament

16

Annex: Estils BJCP pel BBC

17

Preàmbul
La V edició dels premis Barcelona Beer Challenge (BBC d'ara endavant) la
porta a terme l'empresa Beer Events SL (BE d'ara endavant), dedicada a
l'organització d'esdeveniments relacionats amb la cervesa amb l'objectiu de
difondre la cultura cervesera, fent especial èmfasi en el seu vessant gastronòmic
i social, promocionant el seu consum responsable.
El principal esdeveniment que organitza l'empresa és el Barcelona Beer
Festival, que afronta la seva IX edició com un dels festivals de cervesa artesana
referent al sud d'Europa. Els 35.000 assistents, així com la presència de les
millors cerveses internacionals, donen suport i envergadura a l’esmentat
concurs, acompanyat d'un ressò mediàtic consistent.

http://www.barcelonabeerchallenge.com
Tanmateix, per a qualsevol dubte o aclariment en relació amb el BBC, pot
contactar amb l'organització escrivint a:
info@barcelonabeerchallenge.com

www.barcelonabeerchallenge.com

Aquest reglament, així com la informació addicional en relació amb el BBC, es
pot consultar en tot moment a la pàgina web del concurs:
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Presentació del concurs
Objectius:
Les motivacions que propicien la convocatòria del concurs BBC són les
següents:
 Difondre i fer valdre la cervesa de qualitat.

 Incentivar la qualitat al sector de la cervesa, premiant amb un trofeu de
prestigi aquelles cerveses que compleixin uns estàndards elevats.
 Donar visibilitat a la diversitat d'estils de cervesa reconeguts.

 Generar un context on les cerveseres de tot l'Estat puguin competir no
només entre elles sinó també amb altres cerveseres internacionals.

 Promocionar l’educació i el coneixement de la cervesa de qualitat entre els
consumidors finals.
 Destacar i reflectir les tendències del món cerveser tant a escala nacional
com internacional.
 Difondre un missatge de varietat i qualitat vinculat al ventall de cerveses
existents.
 Fomentar la cultura del consum responsable de la cervesa, destacant la
vàlua d’aquesta al sector gastronòmic.

www.barcelonabeerchallenge.com

 Potenciar la internacionalització de les elaboracions autòctones.

 Crear un segell que reconegui la qualitat de les cerveses que siguin
mereixedores d’aquest, dotant al públic d’una eina que servirà per
orientar-se en les seves decisions de consum.
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Qui pot participar en el concurs
El Barcelona Beer Challenge és obert:

• A cerveseres que compleixin amb la legislació vigent del seu país referent a
la producció i comercialització de cervesa.
• A marques de cervesa que produeixin a les instal·lacions d’una cervesera
que compti amb els permisos corresponents per elaborar i comercialitzar el
producte. En cap cas, el productor podrà presentar una cervesa que realitza
per a una altra marca en el seu propi nom.

Per tal de tramitar les inscripcions, cada participant haurà d'emplenar el
formulari que es troba a la pàgina web del concurs; al que es pot accedir a
través d'aquesta adreça web:
www.barcelonabeerchallege.com
El termini per inscriure-s’hi finalitzarà el 10/01/2020.
Els preus d'inscripció es detallen a la taula següent. El cost final dependrà del
nombre de cerveses presentades
Preu total

Preu unitari
per cervesa

www.barcelonabeerchallenge.com

Formalització d’inscripcions

Número de cerveses inscrites
(sense IVA)

(sense IVA)

Inscripció 1 cervesa

120 €

120 €

Inscripció 2 cerveses

170€

85 €

Inscripció 3 cerveses

207 €

69€

A partir de la quarta cervesa el cost serà de 25 euros / cervesa addicional.
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L’organització del BBC confirmarà per e-mail la correcta recepció de la
petició d’inscripció, proporcionant al concursant informació dels mètodes de
pagament disponibles per satisfer l’import que se’n derivi d’aquesta participació.
La participació en el concurs quedarà confirmada amb el pagament a BE
(empresa organitzadora) de l’import corresponent d’inscripció per les cerveses
presentades.
S’emetrà una factura pel concursant amb les dades fiscals que es facin constar
al formulari d’inscripció, sent responsabilitat del participant la veracitat de les
dades proporcionades a l'esmentat formulari. Si l'organització ho considera
necessari, podrà verificar les dades, per via legal o mitjançant les accions que
cregui oportunes.

Recepció de cerveses inscrites
El període de recepció de les mostres estarà comprès entre les dues dates
indicades a continuació (ambos dies inclosos).
Les cerveses rebudes fora d’aquest període no s’admetran a concurs.

INICI

FINAL

PERÍODE RECEPCIÓ MOSTRES

PERÍODE RECEPCIÓ MOSTRES

Dilluns 13/01/2020

Dimarts 21/01/2020

www.barcelonabeerchallenge.com

Aspectes logístics

L'organització es reserva el dret de tancar les inscripcions prèviament abans de
la data límit d'aquestes bases si durant la inscripció se supera el límit de 1.200
referències de cerveses registrades per a optar al concurs.
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Mostres necessàries per a la participació
Per a cada cervesa inscrita al concurs, els participants hauran de facilitar 4
mostres de producte presentat a concurs.

Detalls de l’enviament

Les nostres recomanacions:
a) Per a cerveseres dins de la UE, basant-nos en experiències anteriors, es
recomana no usar el servei públic postal i sempre treballar amb empreses de
transport privades que assegurin i es responsabilitzin del lliurament en destinació.
b) Per a cerveseres fora de la UE, una vegada feta la preenscripció,
l'organització contactarà amb la cervesera per a avaluar cas a cas la millor
manera d'assegurar un enviament correcte així com informar sobre requeriments
de documentació, costos addicionals i demores que s'ocasionen en les Duanes
Espanyoles.
Serà convenient acompanyar la caixa d’enviament de mostres amb una factura
proforma que relacioni cada paquet amb la cervesera participant, amb la llista de
cerveses presentades a concurs, a la que deuria i en la qual indiqui “mostres
sense valor comercial”.

www.barcelonabeerchallenge.com

L’adreça d’enviament es proporcionarà al moment de la inscripció.
Totes les despeses derivades de l'enviament de les cerveses presentades a
concurs aniran a càrrec de cada cerveser/participant. Tanmateix, qualsevol
cost extra de logística o de duanes, generat per l’enviament de les cerveses
inscrites al concurs serà assumit pel cerveser/participant, mai per l’organització del
concurs.

L’organització no serà considerada responsable de cap incident de robatori,
pèrdua, danys o demores derivat del procés de lliurament de mostres a
l’organització. L’organització no admetrà a concurs les mostres amb envasos
danyats parcialment o totalment.
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Per evitar incidències a la recepció de mostres, es recomana que l’embalatgede
les cerveses inscrites sigui adequat a la manipulació que es farà del paquet
per part de l’empresa de transport.

La nostra recomanació: empaquetar les ampolles en posició vertical, amb
embalatge adequat, amb separacions entre ampolles i indicant en la part
exterior del paquet: la fragilitat del contingut i l'adreça en la qual s'ha de guardar
el paquet durant tot el procés de transport (preferiblement amb indicacions d’
“aquest costat cap amunt” o fletxes que indiquin la direcció correcta
d’emmagatzematge del paquet).

El BBC es reserva el dret de rebutjar mostres en cas que, a la recepció de les
cerveses, es detectés alguna irregularitat. L'organització ho notificarà als
participants amb l'objectiu d'esmenar en la mesura del possible, la incidència. Es
podria requerir als participants que facin arribar per missatgeria urgent noves
mostres (sempre que es disposi d'un marge de temps raonable).

L’organitzador garanteix un emmagatzematge òptim de les mostres rebudes per
optar a concurs, guardant-les en un lloc segur a temperatura i en condicions
atmosfèriques adequades per a la correcta conservació de les cerveses.
El BBC ordenarà les mostres d’acord amb la declaració d’estil vinculat a la
mateixa segons el formulari d’inscripció.
BBC és reserva el dret de combinar categories de cervesa, si així ho
requereixen les circumstàncies del concurs.
No es presentaran a concurs: les mostres que arribin fora del termini
estipulat per la recepció de cerveses, o les que no s’hagin registrat
correctament, o les que no corresponguin amb el producte registrat.

www.barcelonabeerchallenge.com

Control i emmagatzematge de mostres rebudes

A la recepció de mostres, l’organització comprovarà les cerveses de mostres
segueixin la regulació d’etiquetatge corresponent a la normativa de fabricació
estipulada al país de producció d’aquestes. BBC es reserva el dret de rebutjar
mostres en cas de no complir les especificacions indicades.
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Organització interna del
concurs
L’Organització del BBC consta de tres òrgans diferenciats: el Comitè Director, la
Secretaria Tècnica i el Jurat, als qui s'atribueixen les següents funcions:

Comitè Director
S'erigeix com el màxim òrgan de decisió en l'organització del BBC. La seva missió
és vetllar pel correcte desenvolupament del concurs, així com la coordinació de
les diferents àrees que comprèn.
El Comitè el conformen l’equip de Beer Events (equip organitzador del Barcelona
Beer Festival).

 Disseny de les línies estratègiques del concurs.
 Generació de la normativa rectora, conformada al present reglament.
 Se’n cuida del correcte desenvolupament del certamen, amb alineació a la
normativa rectora.
 Coordinació de les diferents àrees, en especial Jurat i Secretaria Tècnica.
 Coordinació amb els agents externs implicats a les diferents fases del concurs
(disseny, comunicació, etc.).
 Selecció i nomenament del Jurat del concurs.
 Anàlisis de les dades referents a les avaluacions del Jurat i la proposta de
guanyadors.
 Supervisió del correcte funcionament del concurs des del punt de vista pràctic
(anonimat de les mostres, servei òptim, elements per facilitar la correcta
degustació, etc.).

www.barcelonabeerchallenge.com

Principals tasques que porta a terme l’esmentat Comitè:

Secretaria Tècnica
És l’encarregada de portar a terme totes aquelles accions necessàries pel correcte
desenvolupament del concurs executant les línies estratègiques d’aquest. En
especial, realitza el seguiment d’inscripcions, facturació, recepció de mostres,
producció de les sessions del Jurat i comunicació amb tots els agents implicats
Secretaria tècnica: Anna Portavella
Contacte: aportavella@barcelonabee rchallenge.com
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Jurat
Donat que l’organització del BBC aposta per la professionalització del sector, el
jurat del concurs estarà integrat únicament per jutges acreditats amb la
certificació BJCP i/o formació reglada relacionada amb la cata de cervesa.
La seva tasca bàsica és l'avaluació de les cerveses inscrites conforme als
paràmetres establerts en les presents bases.

Cap membre del jurat participarà en cap avaluació amb la qual tingui un vincle o
interès comercial ( en relació a les cerveses avaluades).

Funcionament
Quan l'organització hagi comprovat que els participants han complert estrictament
amb els terminis d’inscripció, pagament i enviament de les cerveses a concurs,
es procedirà a la seva avaluació dins de la categoria de competició que sigui
pertinent, segons les indicacions de cada participant en el moment de la inscripció.
Es recomana que els participants revisin escrupolosament l'adscripció estilística
de les cerveses que presenten. S'haurà d'assignar un estil i subestil recollit en els
estàndards del Beer Judge Certification Program (BJCP).
La nostra Recomanació: atès que el jurat avalua sobre la base del BJCP és vital
inscriure les cerveses en els estils que millor les representen, per la qual cosa
recomanem, en cas de dubte, consultar a un expert.

www.barcelonabeerchallenge.com

Comprovacions preliminars

Categories a competició
Inicialment s'obren les 34 categories recollides en BJCP com les que competeixen
en el concurs.
En aquelles categories que es rebin més de 20 cerveses a concurs, es dividiran en
subcategories reconegudes pel mateix BJCP i que els participants ja han indicat en
la inscripció.
Nota; S'avalua segons les categories actualitzades del BJCP, exceptuant les sidres
i Hidromels, que no s'accepten a concurs.
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Celebració d’avaluacions
L’avaluació de les cerveses inscrites es portarà a terme els dies:
31 de gener, 1 i 2 de febrer de 2020.
Procediment previst per la celebració de les avaluacions:
 Les cerveses es presenten de forma anònima al Jurat per part del personal
assignat per l’organització
.
 Cada cervesa disposarà d’un número de referència per tal que pugui ser
identificada per l’organització en tot moment.

 La temperatura de servei serà l’adequada per la correcta degustació i
avaluació de la cervesa.

 Les mostres s'avaluaran seguint els criteris contemplats en el BJCP
considerant les característiques de cada estil segons els seus estàndards.
 El Jurat disposarà en tot moment d’elements adequats per poder netejar
el paladar entre degustació i degustació.
 L’organització recollirà les diferents fitxes d’avaluació emplenades i farà un
recompte de puntuacions.

www.barcelonabeerchallenge.com

 Les cerveses inscrites es degustaran en comparació amb cerveses del
mateix estil presentades al concurs.

 Les avaluacions i puntuacions de cada cervesa inscrita es tractaran com
informació confidencial, i serà custodiada per l’organització. Aquestes
dades només se cediran a les cerveseres que sol•licitin els resultats
individuals de les seves cerveses, en forma de fitxa resumeixen.
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Sistema de competició
Cadascuna de les categories a competició es regiran per diferents rondes,
segons el nombre d'inscrits.
En la fase final (Final) s'atorgaran els reconeixements individuals de la
categoria en competició.

Número d’inscrits

Fases de competició

Fins a 10

Final

d’ 11 a 30

Semifinal i Final

Més de 30

Quarts, Semifinal i Final

Independentment del nombre de fases, la primera vegada que una cervesa
inscrita es valora per part d'una taula de jutges, aquests realitzaran una
avaluació numèrica segons fitxa i puntuació BJCP.
Aquests resultats són vinculants per a atorgar medalles o passar a la
següent fase però en cap cas se sumaran els punts a la següent ronda.

www.barcelonabeerchallenge.com

En les fases prèvies (Semifinals i quarts) no es donen reconeixements i es
triaran 3 cerveses del grup per a passar a la següent ronda.

12

Reconeixements:
El concurs preveu una sèrie de reconeixements individuals de cerveses
per categoria i tres premis globals per cada cerveseres presentades a
concurs.

Reconeixements individuals
S'atorgaran a les tres millors cerveses de cada categoria que entrin a concurs.
Dins de cada categoria cervesera del BBC s'assignarà:

Els premiats els decidiran el conjunt de jutges assignats en l'avaluació de la
final corresponent. El jurat es reserva el dret de declarar medalles desertes,
en cas que es consideri que no aconsegueixen uns estàndards de qualitat
elevats.

Reconeixements globals
Premi a la millor cervesera:
L ’obtindrà aquella cervesera que aconsegueixi la suma de punts més gran
aconseguida per cadascuna de les cerveses presentades, i a raó de:

 2 punts per cada medalla de bronze obtinguda
 3 punts per cada medalla de plata obtinguda
 5 punts per cada medalla d’or obtinguda

www.barcelonabeerchallenge.com

 Medalla d’Or
 Medalla de Plata
 Medalla de Bronze

En cas d'empat, la classificació es regirà pels següents criteris per ordre:
1.
2.
3.
4.
5.

Major nombre de medalles d'or.
Major nombre de medalles de plata.
Millor puntuació obtinguda en la millor cervesa.
Menor nombre de cerveses inscrites.
Sorteig en les mateixes condicions entre les cerveseres empatades.
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Premi a la cervesera revelació:
Un premi que vol reconèixer i visualitzar les cerveseres de nova creació. Per
això, l’esmentat premi s’assignarà a la cervesera que comercialitzi la seva
cervesa i/ o hagi inaugurat les seves primeres instal•lacions des de l'1 de gener
de 2018 d'ara endavant i que aconsegueixi la suma major de puntuació
associada a les seves medalles en les mateixes condicions que el premi a la
millor cervesera descrit anteriorment.

Premi a la innovació Molina for Brewers :

Aquest procés d'innovació es determinarà a través de diversos aspectes tals
com l'elecció de matèries primeres, el procés d'elaboració, producció,
sostenibilitat i responsabilitat social i la recuperació i reinvenció dels estils antics.
En resum, es valoressin tots aquells aspectes que aportin innovació i qualitat a
la cervesa presentada.
Cada cervesera participant podrà triar una de les seves cerveses inscrites i
explicarà en text annex en la inscripció, la innovació present en aquesta cervesa.
En una primera fase, el Comitè Director seleccionarà 5 finalistes que seran
presentades a un Jurat amb coneixements específics en Innovació cervesera
que triarà una única guanyadora del reconeixement.

www.barcelonabeerchallenge.com

Gràcies a la col·laboració de Molina for Brewers que dóna suport al cerveser
en la seva passió per la cervesa artesanal, hem creat un premi que vol
reconèixer la innovació en el procés creatiu de l'elaboració cervesera.
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Resultats
En tots els casos la decisió final sobre l'assignació de premis serà inapel•lable.
Es notificarà per e-mail els resultats obtinguts a les avaluacions de les cerveses
guanyadores.
Els premis s’atorgaran en un acte públic, dins el marc d’esdeveniments del
Barcelona Beer Festival 2020

Es procedirà a lliurar als guanyadors:
 Un trofeu acreditatiu per a cadascun dels premis atorgats.
 Un logo (per a cada cervesa premiada) inserible en: les seves etiquetes,
plataformes digitals, materials promocionals, web, etc.
En el segell distintiu que aportarà informació i ajudarà a visibilitzar les cerveses
guardonades, constarà l'any de l'edició del BBC, sense possibilitat de fer-ne ús
sense l'esmentada indicació. L'organització es reserva el dret de retirar el títol
atorgat si s'incomplís aquest requisit.
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Així mateix, l’organització del BBC s’encarregarà de portar a terme la
comunicació sobre el funcionament del concurs i sobre les cerveses
guardonades per mitjà de: notes de premsa, xarxes socials, web del BBC,
altres mitjans digitals (blogs, portals, etc.) i agències de comunicació
contractades a tal efecte.

15

Altres aspectes del reglament
 L’organització podria contemplar avaluar la veracitat de la/s cervesa/s
premiada/es comparant-les amb mostres de la mateixa cervesa. En cas de
seriós dubte o prova de diferències substancials i recognoscible entre aquestes
cerveses, l’organització es reserva el dret de cancel•lar la/s medalla/es . En
aquest sentit es procedirà a informar als serveis legals responsables d’aquests
tipus de frau, s’informarà al participant i aquest serà expulsat del concurs.

 Si el concurs es cancel•la per circumstàncies que es trobin fora del control de
l’organització i que sobrevinguin inesperadament, la responsabilitat no podrà
recaure sobre l’organitzador, i no procedirà a cap compensació per als
participants. En tals circumstàncies quedaria reservat el dret de cancel•lar el
concurs i/o canviar la data; considerant una justificació necessària i estipulant
que no hi haurà compensació ni tampoc devolució de les mostres rebudes.
 La formalització de la inscripció (mitjançant la complementació del formulari
disponible en la web i el pagament de la tarifa relacionada) significa l’acceptació
expressa i incondicional d’aquest reglament.
 En cas de possibles litigis amb l’organització, la Llei i Jurisdicció d’aplicació
serà la dels tribunals de Barcelona.
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 Les mostres sobrants de cervesa que no s’hagin utilitzat durant el
desenvolupament del concurs, no es tornaran al productor o distribuïdor; podent
ser utilitzades per altres accions promocionals o d'entrenament portades a terme
per l’organitzador del concurs o per empreses del grup.
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Annèx:

Estils BJCP pel BBC
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STRONG EUROPEAN BEER

1A. American Light Lager

9A. Doppelbock

1B. American

9B.Eisbock

1C. Cream Ale

9C. Baltic Porter

1D. American Wheat Beer
INTERNATIONAL LAGER

GERMAN WHEAT BEER
10A. Weissbier

2A. International Pale Lager

10B.Dunkles Weissbier

2B. International Amber Lager
2C. International Dark

10C.Weizenbock
BRITISH BITTER

CZECH LAGER
3A. Czech Pale

11A. Ordinary Bitter
11B. Best Bitter

3B. Czech Premium Pale Lager

11C. Strong Bitter

3C. Czech Amber Lager
3D. Czech Dark Lager
PALE MALTY EUROPEAN LAGER

PALE COMMONWEALTH BEER
12A. British Golden Ale
12B. Australian Sparkling Ale

4A. Munich Helles

12C. English IPA

4B. Festbier

BROWN BRITISH BEER

4C. Helles Bock

13A. Dark Mild

PALE BITTER EUROPEAN BEER

13B. British Brown Ale

5A. German Leichtbier

13C. English Porter

5B. Kölsch

SCOTTISH ALE

5C. German Helles Exportbier

14A. Scottish Light

5D. German Pils

14B. Scottish Heavy

AMBER MALTY EUROPEAN LAGER
6A. Märzen

14C. Scottish Export
IRISH BEER

6B. Rauchbier

15A. Irish Red Ale

6C. Dunkles Bock

15B. Irish Stout

AMBER BITTER EUROPEAN BEER
7A. Vienna

15C. Irish Extra Stout
DARK BRITISH BEER

7B.Altbier

16A. Sweet Stout

7C. Kellerbier

16B. Oatmeal Stout

Kellerbier: Pale Kellerbier

16C. Tropical Stout

Kellerbier: Amber Kellerbier

16D. Foreign Extra Stout

DARK EUROPEAN LAGER

STRONG BRITISH ALE

8A. Munich Dunkel

17A. British Strong Ale

8B. Schwarzbier

17B. Old Ale
17C. Wee Heavy
17D. English Barleywine
PALE AMERICAN ALE
18A. Blonde Ale
18B. American Pale Ale

www.barcelonabeerchallenge.com

STANDARD AMERICAN BEER
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HISTORICAL BEER

19A. American Amber Ale

27A. Gose

19B. California Common

27B. Kentucky Common

19C. American Brown Ale

27C. Lichtenhainer

AMERICAN PORTER AND STOUT

27D. London Brown Ale

20A. American Porter
20B. American Stout

27E. Piwo Grodziskie
27F. Pre-Prohibition Lager

20C. Imperial Stout

27G. Pre-Prohibition Porter

IPA

27H. Roggenbier

21A. American
21B. Specialty IPA

27I. Sahti
AMERICAN WILD ALE

21BA: Belgian IPA

28A. Brett Beer

21BB: Black IPA

28B. Mixed-Fermentation Sour Beer

21BC: Brown IPA
21BD: Red IPA

28C. Wild Specialty Beer
FRUIT BEER

21BE: Rye IPA
21BF: White IPA

29A. Fruit Beer
29B. Fruit and Spice Beer

21BG: New England IPA

29C. Specialty Fruit Beer

21BH: Other Specialty IPA

SPICED BEER

STRONG AMERICAN ALE

30A. Spice, Herb, or Vegetable Beer

22A. Double IPA
22B. American Strong Ale
22C. American Barleywine

30B. Autumn Seasonal Beer
30C. Winter Seasonal Beer
ALTERNATIVE FERMENTABLES BEER

22D. Wheatwine

31A. Alternative Grain Beer

EUROPEAN SOUR ALE

31B. Alternative Sugar Beer

23A. Berliner

SMOKED BEER

23B. Flanders Red Ale
23C. Oud Bruin
23D. Lambic

32A. Classic Style Smoked Beer
32B. Specialty Smoked Beer
WOOD BEER

23E. Gueuze

33A. Wood-Aged Beer

23F. Fruit Lambic
BELGIAN ALE

33B. Specialty Wood-Aged Beer
SPECIALTY BEER

24A. Witbier
24B. Belgian Pale Ale

34A. Clone Beer
34B. Mixed-Style Beer

24C. Bière de Garde

34C. Experimental Beer

STRONG BELGIAN ALE
25A. Belgian Blond Ale

Appendix B: LOCAL STYLES

25B. Saison
25C. Belgian Golden Strong Ale
TRAPPIST ALE

X1. Dorada Pampeana (Argentine)
X2. IPA Argenta (Argentine)
X3. Italian Grape Ale (Italian)

26A. Trappist Single
26B. Belgian Dubbel
26C. Belgian Tripel

X4. Catharina Sour (Brazilian)
X5. New Zealand Pilsner (N.Z.)

26D. Belgian Dark Strong Ale
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