DODANIE SÚŤAŽNÝCH VZORIEK

SZZ HORNÉ OREŠANY, OBECNÝ ÚRAD

ŠTATÚT VÝSTAVY VÍN

XXX. ROČNÍK

OCHUTNÁVKY VÍN
HORNÉ OREŠANY 2019
Orešanská koštofka

23. MAREC 2019
KD HORNÉ OREŠANY
Organizátori výstavy sa snažia o zachovanie dedičstva
v pestovaní hrozna, výrobe vína a kultúry jeho konzumovania.
Naším úsilím je zhodnotenie a porovnanie vín so susednými
regiónmi, poskytnúť milovníkom vína potešenie z číreho
vzhľadu, nádhernej farby, omamnej vône a neopakovateľnej
chuti kráľovského nápoja, v ktorom sa ukrýva um a práca
v i n o h ra d n í k a i v i n á ra , s i l a s l n k a i ž i č l i vo s ť ze m e
a v neposlednom rade výmena skúseností medzi odbornou
a laickou verejnosťou.
Touto cestou Vás srdečne pozývame na tohtoročnú
ochutnávku vín.

ORGANIZÁTOR
SZZ Základná organizácia v Horných Orešanoch,
Obecný úrad Horné Orešany

TERMÍN
11. marca 2019 (pondelok) o 14.00 hod.
- odborná degustácia vín v KD Horné Orešany
23. marca 2019 (sobota) od 14.00 do 22.00 hod.
- prezentácia vín verejnosti - Orešanská koštofka
v KD Horné Orešany

Do súťaže možno zaslať hroznové vína vyrobené v súlade
so zákonom č.313/2009. Prehliadka je otvorenou súťažou
výrobcov domácich i zahraničných vín. Z každej prihlásenej
vzorky je potrebné dodať 3 ks fliaš s objemom 0,75 l
alebo 5 ks fliaš s objemom 0,5l, ktoré musia byť označené:
ź názvom odrody,
ź ročníkom,
ź prívlastkom (ak je daný),
ź zvyškovým cukrom,
ź menom a adresou vystavovateľa.
Prihlášku nájdete na: www.horneoresany.sk/vinari
Na prihláške žiadame vypísať všetky uvedené základné
údaje o víne. Vzorky je potrebné doručiť do 5. marca
(utorok) do 19.00 hod. na adresy:
Heger Andrej
H.O.343
0917 582 169
Lisický Ján
H.O.582
0904 141 722
Ing. Novák Marko, CSc. H.O.361
0905 307 263
Hečko Alexander
H.O.268
0904 958 951
Ing. Nádaský Dušan
H.O.693
0907 780 038
Héger Marián
H.O.437
0905 464 894
Ing. Korytár Marek, PhD.
0911 282 858
Ing. Boháček Marek
H.O.859
0908 847 766
Ing. Paprskár Marián
H.O.442
0911 941 392
Organizátori výstavy si vyhradzujú právo nezaradiť vzorky
doručené po hore uvedenom termíne.

HODNOTENIE

Členovia degustačných komisií sú poprední vinárski
odborníci. Komisie pozostávajú z nepárneho počtu členov.
Každý čleň komisie hodnotí anonymne a samostatne.
Výsledné bodové hodnotenie je priemerná hodnota po
eliminácii krajných hodnôt.
Do súťaže o šampióna v jednotlivých kategóriách postúpia
najvyššie hodnotené vína z každej komisie.
O šampiónoch súťaže rozhodne komisia zložená
z predsedov hodnotiacich komisií.
Pre udelenie medailí platia nasledovné bodové hodnoty:
80 - 83,99
Bronzová medaila
84 - 87,99
Strieborná medaila
88 - 91,99
Zlatá medaila
92 - 100,00
Veľká zlatá medaila
V súlade s odporúčaním O.I.V. bude udelených max. 30 %
medailí.

OCENENIE VÍN
Na základe dosiahnutých výsledkov budú priznané vínam
nasledovné ocenenia:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Šampión bielych suchých vín
Šampión bielych ostatných vín
Šampión ružových vín
Šampión červených vín
Najlepšie orešanské biele
Najlepšie orešanské červené - cena starostky
Najlepšia kolekcia (min. 4 vzorky)

Víťaz odrody je najvyššie bodovo ohodnotené víno
z každej odrody, pričom počet prihlásených vzoriek
z danej odrody musí byť minimálne 6.

Diplom obdržia

všetky vína hodnotené ako zlaté
a strieborné.
Každý vystavovateľ má nárok na katalóg, ktorý dostane
pri vstupe.
Vystavovatelia z Horných Orešian, ktorí poskytnú 2 a viac
vzoriek vín, obdržia pri ich odovzdávaní voľnú
vstupenku na verejnú výstavu vín 23. 3. 2019.

Slávnostné odovzdávanie cien víťazom bude
23. marca 2019 cca o 17.00 hod. na verejnej
degustácii - Orešanská koštofka v KD v Horných
Orešanoch.

SAMOLEPKY PRE OCENENÉ VÍNA
Samolepky s motívom výstavy - Orešanská koštofka
a s označením šampión, veľká zlatá, zlatá a strieborná
medaila sú ochrannou známkou organizátorov výstavy.
Usporiadatelia si vyhradzujú právo na tlač a distribúciu
samolepiek s označením „Horné Orešany 2019“ pre
ocenené vína.

Organizátori súťaže si vyhradzujú právo na dodanie 6 ks
fliaš z najvyššie hodnotených vín pre potreby
prezentácie verejnej ochutnávky a propagačné účely pri
príležitosti 30. ročníka.

