
ZASADY MJP 
 

Level 1 

National judge (sedzia krajowy): 

 

Egzamin teoretyczny online w języku regionalnym i uzyskanie minimum 70% punktów. 

 

Egzamin praktyczny uzyskanie minimum 70% punktów (ocena minimum 5 miodów pitnych przed komisją 

egzaminacyjna) 

Egzamin praktyczny odbywa się w języku regionalnym i polega na prawidłowej ocenie wybranych miodów i 

prawidłowym wpisaniu metryczki MJP. 

 

Awans na Level 2 możliwy jest tylko po zdaniu egzaminu praktycznego w języku angielskim. 

 

 

Level 2 

International judge (sedzia miedzynarodowy): 

 

Egzamin teoretyczny online w języku angielskim i uzyskanie minimum 70% punktów. 

 

Egzamin praktyczny uzyskanie minimum 70% punktów (ocena minimum 5 miodów pitnych przed komisją 

egzaminacyjna) 

Egzamin praktyczny odbywa się w języku angielskim i polega na prawidłowej ocenie wybranych miodów i 

prawidłowym wpisaniu metryczki MJP. 

 

 

Level 3 

Instructor judge (sedzia instruktor) 

 

Awans z Levelu 2 poprzez wcześniejszy udział w 5 konkursach miodów pitnych. 

Konkursy te muszą być zgłoszone do kalendarza MJP lub zarząd MJP musi mieć możliwość potwierdzenia i 

weryfikacji udziału danego sędziego w wskazanym konkursie. 

 

Level 3 uprawnia do organizacji szkoleń i egzaminów praktycznych. 

 

 

Level 4 

Advanced judge (poziom zaawansowany) 

 

By awansować na level 4 należy wziąć udział w 10 konkursach miodów pitnych jako sędzia level 3. Konkursy 

te muszą być zgłoszone do kalendarza MJP lub zarząd MJP musi mieć możliwość potwierdzenia i weryfikacji 

udziału danego sędziego w wskazanym konkursie. 

 

Spelniony takze musi byc jeden z poniższych warunków: 

- tworzenie struktur EMMA 

- zaangażowanie się w działania Kings of Mead 

- zaangażowanie w wydarzenia EMMA 

- działania na rzecz promocji miodów pitnych 

- posiadanie uprawnień sędziowskich BJCP lub innego program sommelierskiego 

- posiadanie miodosytni lub praca w miodosytni minimum 5 lat 

 

Level 4 uprawnia do organizacji szkoleń i egzaminów praktycznych. 

 

Level 5 

Level master (poziom master- mistrzowski) 

 

By awansować na level master należy uczestniczyć jako sędzia w minimum 10 konkursu jako sędzia level 4 

oraz być rekomendowanym przez minimum 2 innych sędziów master lub rekomendowany przez minimum 4 

sędziów levelu 4.  


