Ocenenie vín

SZZ HORNÉ OREŠANY,
OBECNÝ ÚRAD

Na základe dosiahnutých výsledkov budú priznané vínam nasledovné ocenenia:

Štatút výstavy vín
šampión výstavy vín
šampión bielych vín
šampión červených vín
najlepšie Orešanské biele
najlepšie Orešanské červené - cena starostu
najlepšia kolekcia (min. 4 vzorky)

Diplom obdržia všetky vína hodnotené ako zlaté a strieborné.
Každý vystavovateľ má nárok na katalóg, ktorý dostane pri vstupe.

Slávnostné odovzdávanie cien víťazom bude 31.marca 2012 o 17.00 hod.
na "verejnej degustácii" v KD v Horných Orešanoch.

XXIII. ročník
Ochutnávky vín
Horné Orešany 2012
31.3.2012 KD Horné Orešany

Organizátori súťaže si vyhradzujú právo na dodanie 3 ks fliaš z najvyššie hodnotených vín pre
potreby prezentácie verejnej ochutnávky.
Organizátori výstavy sa snažia o zachovanie dedičstva v pestovaní hrozna,
výrobe vína a kultúry jeho konzumovania. Našim 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 vinohradníka i vinára, sila slnka i žičlivosť zeme
a v neposlednom rade výmena skúseností medzi odbornou a laickou verejnosťou.
Touto cestou Vás srdečne pozývame na tohtoročnú ochutnávku vín.

Organizátor

Hodnotenie

SZZ Základná organizácia v Horných Orešanoch
Obecný úrad Horné Orešany

Členovia degustačných komisií sú poprední vinárski odborníci.
Komisie pozostávajú z nepárneho počtu členov.
Každý člen komisie hodnotí anonymne a samostatne.
Výsledné bodové hodnotenie je priemerná hodnota po eliminácii
krajných hodnôt.

Termín
17.marca 2012 ( sobota ) o 14.30 hod.
odborná degustácia vín v KD Horné Orešany
31.marca 2012 ( sobota ) od 14.00 do 23.00 hod.
prezentácia vín verejnosti v KD Horné Orešany

Dodanie súťažných vzoriek
Do súťaže možno zaslať všetky hroznové vína vyrobené v súlade s platným
zákonom č.313/2009. Prehliadka je otvorenou súťažou výrobcov domácich
i zahraničných vín.
Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať 3 ks fliaš objemu 0,75 l,
ktoré musia byť označené:
názvom odrody,
prívlastkom (ak je daný),
ročníkom,
menom a adresou vystavovateľa.
Na prihláške je potrebné vypísať všetky uvedené základné údaje o víne.
Vzorky prosíme doručiť do 14.marca (streda) do 18.00 hod. na adresy:
Heger Andrej, H.O.587, 0907 758 409
Lisický Ján, H.O.582, 0904 141 722,
Ing. Novák Marko, H.O.361, 0905 307 263
Hečko Alexander, H.O.269, 0904 958 951
Bc. Nádaský Dušan, H.O.693, 0907 780 038
Héger Marián, H.O.437, 0905 464 894
Ing. Paprskár Marián, H.O.442, 0911 941 392,

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:
75 - 81,99 Bronzová medaila
82 - 87,99 Strieborná medaila
88 - 92,99 Zlatá medaila
93 - 100 Veľká zlatá medaila
V súlade s odporúčaním O.I.V. bude udelených max.30% medailí.

