Štatút Vinum Zoboriensis 2013

Vážení priatelia vinári,
Nitrianska kráľovská vínna cesta, Združenie ekologického cestovného ruchu
/ďalej NKVC/, si vás dovoľuje pozvať na VIII. ročník súťažnej prehliadky vín nitrianskej
vinohradníckej oblasti a vín členov NKVC vyrábajúcich víno mimo uvedenej oblasti

„ VINUM ZOBORIENSIS“ 2013
Naším cieľom je nielen propagovať vína nášho regiónu, ale hlavne predstaviť Vás,
milí vinári, milovníkom dobrého vína.
Dovolíme si Vám predložiť štatút súťaže.
Organizátor:
Nitrianska kráľovská vínna cesta, Združenie ekologického cestovného ruchu,
Reštaurácia OKO, Fraňa Mojtu 6, 949 01 Nitra
Miesto a termín konania súťaže:
Súťažná degustácia:

20. 4. 2013 o 1000 hod. – Komjatice

Verejná degustácia spojená so slávnostným vyhlásením výsledkov:
4 .5.2013 o 1700 hod. – Kultúrny dom Komjatice.
Bližšie informácie k verejnej ochutnávke nájdete na www.nkvc.eu.
Termín a miesto dodania vzoriek:
18.4.2013 v čase od 1600 do 1900 hod. - Reštaurácia OKO, Fraňa Mojtu 6, Nitra
a
Obecný úrad Komjatice
Prihlásenie do súťaže bude považované za splnené doručením vzoriek vína a zaplatením
poplatku vo výške 1,00 € za vzorku. Uvedenú sumu prosíme uhradiť v hotovosti pri
odovzdávaní vzoriek.
Pri väčšom počte vzoriek je potrebné doložiť vyplnenú prihlášku. Prihláška musí byť
kompletne vyplnená.

Do súťaže je možné prihlásiť vzorky vín všetkých odrôd hrozna pestovaných na území
Slovenska a ich zmesí.
Z každej prihlásenej vzorky vína je potrebné dodať 3 ks fliaš o objeme 0,75 l.
Každá fľaša musí byť označená
- názov odrody
- ročník
- prívlastok
- zaradenie do kategórie
- meno a adresa výrobcu
Rozdelenie vín podľa kategórií:
I.
vína biele suché
II.
vína biele ostatné
III.
ružové vína
IV.
červené vína suché
V.
ružové a červené vína ostatné
Spôsob hodnotenia:
Vína budú hodnotené 100 bodovým systémom medzinárodnej únie enológov. Vzorky
budú hodnotené anonymne v trojčlenných komisiách .
Na vyhlásenie šampióna kategórie je nutné, aby v nej bolo prihlásených min.10 vín od
troch vinárov.
Udeľovanie medailí:
Zlatá medaila
Strieborná medaila
Bronzová medaila

88 – 100 bodov
83 – 87,99 bodov
75 – 82,99 bodov

Organizátor si vyhradzuje právo odkúpiť od vinára vína ocenené titulom šampión a vína,
ktoré získali zlatú medailu, v množstve max. 6 fliaš v cene 2,00 €/ fľaša.
Tešíme sa na stretnutie s Vami a Vašimi vínami.

Organizačný výbor „VINUM ZOBORIENSIS“

Ing. Pavol Mada, v.r.
prezident NKVC

Kontakty:
Ing. Gramblička – organizačný a odborný garant súťaže – tel.0905 323 452
Ing. Mada – prezident NKVC – tel. 0911 580610

"VINUM ZOBORIENSIS" 2013
Prihláška
do VIII. ročníka súťažnej prehliadky vín organizovaného Nitrianskou kráľovskou vínnou cestou
výrobca
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