ŠTATÚT
Súťaž vín VINOBRANIE 2019
Vážení výrobcovia a milovníci vína,
dovoľujeme si Vás pozvať na súťaž vín VINOBRANIE 2019, vyhlasovateľom ktorej je
mesto Veľký Krtíš. Cieľom súťaže je propagácia slovenských vín a vinárov, zachovanie
vinohradníckej tradície regiónu a podpora pestovateľov hrozna a výrobcov vína z okresu
Veľký Krtíš.
Všetky hodnotené vzorky vín budú po riadnom ukončení súťaže predstavené verejnosti
v priebehu oficiálneho programu podujatia „VINOBRANIE 2019“ dňa 27.9.2019. Do
súťaže je možné prihlásiť iba vína tiché, ktoré spĺňajú podmienky tohto štatútu.
Zaradenie vín do kategórií sa uskutoční podľa klasifikácie uvedenej v štatúte tejto súťaže.

TERMÍNY
Odborná degustácia sa uskutoční dňa 17.9.2019 od 9,00 hod. v PENZIÓNE U VINÁRA
vo Veľkom Krtíši. Výstava súťažných vín spojená s verejnou degustáciou sa uskutoční
dňa 27.9.2019 v Kultúrnom dome vo Veľkom Krtíši spolu so slávnostným vyhlásením
výsledkov súťaže o 17,30 hod

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE
I. kategória:
II. kategória:
III. kategória:
IV. kategória:
V. kategória:
VI. kategória:
VII. kategória:
VIII. kategória:
IX. kategória:

vína biele suché
vína biele polosuché a polosladké
vína biele sladké (viac ako 45 g/l, bez rozdielu farby hrozna)
vína ružové suché
vína ružové polosuché a polosladké
vína červené suché
vína červené polosuché a polosladké
vína biele archívne (vína ročníka 2016 a menej)
vína červené archívne (vína ročníka 2016 a menej)

DODANIE SÚŤAŽNÝCH VZORIEK
Z každej prihlásenej vzorky dodá súťažiaci:
a/ po 3 fľaše objemu 0,75 l – platí pre kategórie vín I. až VII.
b/ po 2 fľaše objemu 0,75l – platí pre kategóriu VIII. a IX. (archívne vína)
Termín dodania vzoriek je najneskôr do 13.9.2019, v čase do 15,00 hod. na adresu:
MOVINO, spol. s r. o., Osloboditeľov 66, 990 01 Veľký Krtíš
-v prípade potreby zabezpečíme dovoz vzoriek po dohode individuálne
Kontaktné osoby:
Preberanie vzoriek:
recepcia vinárstva MOVINO v čase od 7,00 do 15,30 hod
Organizačné zabezpečenie: Ing. Peter Pál, mobil: 0902 984 404
Dodané vzorky sa stávajú majetkom usporiadateľa. Každá vzorka musí byť označená
nesledovnými údajmi:
- názov vína
- prívlastok
- ročník
- meno a adresa vystavovateľa
- súťažná kategória
Organizátor si vyhradzuje právo zakúpiť z najvyššie ocenených vín do 6 fliaš v trhových
cenách.

PRIHLASOVACÍ POPLATOK
Bez poplatku

ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE A ZÁSADY HODNOTENIA VÍNA
Priebeh hodnotenia vín riadi a dozoruje odborný garant súťaže, ktorý je menovaný
organizačným výborom. V jeho právomoci je okrem iného možnosť povoliť opakované
prehodnotenie vzorky vína. Pokiaľ sú zistené pochybenia, môže zmeniť poradie
v hodnotení vín pokiaľ zváži, že vzorka je zaradená nesprávne. Nominuje degustátorov
na výber šampiónov súťaže.
Vína budú hodnotené 100 bodovým systémom, ktorý odporúča Medzinárodná
organizácia pre vinič a víno (O.I.V.) so sídlom v Paríži. Členovia komisie hodnotia
predložené anonymné vzorky samostatne v tichosti, bez komentovania akýchkoľvek
subjektívnych dojmov, ktoré získali v priebehu hodnotenia predložených vzoriek vína.

Degustované vzorky budú hodnotené podľa súťažných kategórií a podľa všeobecných
zásad senzorického hodnotenia vín. Výslednou známkou hodnoteného vína bude číselný
údaj, ktorý vzíde z vypočítaného aritmetického priemeru po eliminácii najvyššej
a najnižšej hodnoty bodovania od členov komisie.

BODOVANIE
VEĽKÁ ZLATÁ medaila
92 – 100 bodov
ZLATÁ medaila
88 – 91,99 bodov
STRIEBORNÁ medaila
84 – 87,99 bodov
BRONZOVÁ medaila
80 – 83,99 bodov

VÝSLEDKY SÚŤAŽE
Výsledky súťaže budú zverejnené až po oficiálnom vyhlásení výsledkov súťaže. Výsledky
súťaže budú zverejnené v Katalógu súťaže VINOBRANIE, na internetovej stránke
mesta Veľký Krtíš (www.velky-krtis.sk), stránke OZ Veľkokrtíšska vínna cesta
(www.vkvc.sk) a na stránke vinárstva MOVINO (www.movino.sk).

OCENENIA
Na základe výsledkov hodnotenia budú udelené nasledovné ocenenia:
1. Šampión – najvyššie ohodnotené víno v každej kategórii. Podmienkou je účasť min. 5
vzoriek v kategórii.
2. Cena primátora mesta Veľký Krtíš – najvyššie ohodnotené víno z okresu Veľký Krtíš.
3. Cena za najlepšiu kolekciu vín – najlepšie ohodnotený výrobca vín z okresu Veľký
Krtíš

Organizačný výbor

