ŠTATÚT
5. ROČNÍKA PODZOBORSKEJ SÚŤAŽNEJ VÝSTAVY VÍN
V NITRIANSKYCH HRNČIAROVCIACH
2019

Vážení priatelia,
Vinársky spolok Svätého Juraja v Nitrianskych Hrnčiarovciach si vás dovoľuje pozvať na

5. ROČNÍK PODZOBORSKEJ SÚŤAŽNEJ VÝSTAVY VÍN
1. Podmienky účasti na výstave
Súťažné vzorky vín je možné záväzne prihlásiť prostredníctvom priloženej prihlášky, ktorú treba zaslať na
adresu spolku, Jelenecká 74, 951 01 Nitr. Hrnčiarovce, e-mail.: vssjnh@gmail.com, prípadne odovzdať spolu
so vzorkami vína na zbernom mieste:
KD Nitrianske Hrnčiarovce, v čase
 29.3.2019od 18:00 do21:00 prípadne volať na 0908 422 200 p. Balkó,
 30.3.2019od 17:00 do21:00 prípadne volať na 0904 234 190 p. Zúzik.
Tlačivo prihlášky je tiež uverejnené na www.nitrianskehrnciarovce.sk
Súťažiaci predložia po 3 fľaše z každej vzorky v objeme 0,75 l alebo 1,0 l, prípadne po 5 fliaš v objeme 0,375 l
alebo 0,5 l.
Účasť vystavovateľov na súťaži je bezplatná.
Každá fľaša musí byť označená čitateľne a nezmazateľne nasledovne:
- NÁZOV VÍNA
- ROČNÍK
- PRÍVLASTOK alebo cukornatosť hrozna pri zbere v 0NM
- OBSAH CUKROV VO VÍNE, ALEBO ICH KVALIFIKOVANÝODHAD
- MENO A ADRESA VYSTAVOVATEĽA
- KATEGÓRIA
- AK BOLO VÍNO BARIKOVANÉ, UVIESŤ TENTO ÚDAJ
Uvedené údaje musia byť čitateľne uvedené aj na písomnej prihláške.
Počet vzoriek od jedného výrobcu je neobmedzený. Organizačný výbor má právo odmietnuť prihlášku
v prípade, že vzorky nebudú zodpovedať podmienkam štatútu, resp. ich povaha a kvalita nebudú zodpovedať
zámerom a úrovni súťaže.
Súťažné vzorky sa stávajú majetkom organizátora.
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2. Súťažné kategórie vín
Hodnotenie vín sa uskutoční v nasledovných kategóriách:
I. VÍNA TICHÉ BIELE SUCHÉ
II. VÍNA TICHÉ BIELE OSTATNÉ
III. VÍNA TICHÉ RUŽOVÉ
IV. VÍNA TICHÉ ČERVENÉ SUCHÉ
V. VÍNA VYROBENÉ NIE Z VITIS VINIFERA
3. Pravidlá odborného hodnotenia vína
Odborné hodnotenie vín komisiami sa uskutoční dňa 2.4.2018 o 14.00 hod. v priestoroch KD v Nitrianskych
Hrnčiarovciach.
Vína budú hodnotené 100-bodovým systémom O.I.V. a Medzinárodnej únie enológov.
Hodnotiace komisie budú zložené z vinohradníckych a vinárskych odborníkov, somelierov, zástupcov
odborných médií, znalcov i milovníkov vína. Účasť členov v komisii je čestná.
Predsedu súťažnej degustácie a predsedov jednotlivých hodnotiacich komisií menuje organizačný výbor súťaže.
Výsledným bodovým hodnotením každého vína bude aritmetický priemer hodnôt udelených jednotlivými
členmi komisie po eliminácii krajných hodnôt, zaokrúhlený na dve desatinné miesta.
Do súťaže o šampióna a víťazov jednotlivých kategórií (mastertastingu) postúpia najvyššie hodnotené vína z
každej komisie, v počte podľa rozhodnutia organizátora. Komisiu pre mastertasting určí organizačný výbor
súťaže.
Podmienkou výberu víťaza kategórie mastertastingom je účasť min. 15 vzoriek vína v kategórii od min. 5
výrobcov. V prípade nižšieho počtu vzoriek sa víťazom kategórie stáva víno s najvyšším počtom získaných
bodov.
4. Udeľovanie ocenení
Podľa bodového hodnotenia jednotlivými komisiami môžu vína získať nasledovné ocenenia:
ZLATÁ MEDAILA
100 – 88 bodov
STRIEBORNÁ MEDAILA 87,99 – 84 bodov
BRONZOVÁ MEDAILA 83,99 – 78 bodov
Okrem uvedených medailí udelí organizačný výbor výstavy najvyššie oceneným vínam nasledovné ocenenia:
 ŠAMPIÓNI 5. ROČNÍKA PODZOBORSKEJ SÚŤAŽNEJ VÝSTAVY VÍNV KATEGÓRIÁCH I. a IV.
 VÍŤAZI KATEGÓRIÍ II., III. a V.
 NAJVYŠŠIE HODNOTENÉ VÍNO VYROBENÉ Z HROZNA POCHÁDZAJÚCEHO Z NITR.
HRNČIAROVIEC
 NAJVYŠŠIE HODNOTENÉ VÍNO OD VÝROBCU, RESP. SUBJEKTU ZO SÍDLOM V NITR.
HRNČIAROVCIACH, BEZ OHĽADU NA PÔVOD HROZNA
5. Samolepky pre ocenené vína
Samolepky s logom a označením ŠAMPIÓN, VÍŤAZ KATEGÓRIE, ZLATÁ medaila, STRIEBORNÁ
medaila, sú ochrannou známkou Vinárskeho spolku Svätého Juraja Nitrianske Hrnčiarovce, ktorý jediný má
právo na ich tlač a distribúciu. Organizačný výbor na požiadanie zašle vystavovateľovi samolepky podľa
objednávky za vopred stanovenú cenu.
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6. Verejná výstava vín
Verejná výstava súťažných vín spojená s ochutnávkou sa koná dňa

13.apríla 2019
v KD Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká ul. 74, v čase od 17:00 do 22.00hod. Slávnostné vyhlásenie výsledkov
hodnotenia a odovzdanie ocenení sa uskutoční v ten istý deň o 18:00 hod.
Cena vstupného je 7 EUR/osoba. Vstupenka zahŕňa pohár, katalóg a neobmedzenú degustáciu súťažných vín.
Členovia hodnotiacich komisií majú bezplatný vstup pre jednu osobu.
Výsledky súťaže budú uverejnené na www.nitrianskehrnciarovce.sk.
Na Vašu účasť sa teší:
Organizačný výbor súťaže a Vinársky spolok Svätého Juraja Nitrianske Hrnčiarovce.
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