VÍNO CHOČA – XX. Ročník Požitavskej výstavy vín

ŠTATÚT SÚŤAŽE VÝSTAVY VÍN „ VÍNO CHOČA 2018“ konanej dňa 27. mája 2018, organizovanej
Základnou organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov v Choči a obcou Choča.
Organizačný výbor výstavy vín zostavený z členov ZO SZZ v Choči si vás dovoľuje pozvať na XX.
ročník súťažnej výstavy vín.
1. Organizačný výbor
Odborný garant za usporiadateľa : p. Jozef Nízl
Predseda organizačného výboru : Ing. Ján Drgoňa tel. 0903 245 378
Členovia : Marianna Švábová
František Mankovecký
Alena Záhoreczová st.
Katarína Rosinská

2. Podmienky účasti
Zúčastniť sa môžu všetci výrobcovia vín, ktorí splnia podmienky tohto štatútu.
Súťažné kategórie a limity obsahu zvyškového cukru
I. BS – biele suché vína ( 0 – 4 g/l, alebo do 9 g/l, ak celková obsah kyselín vyjadrený v gramoch
kyseliny vínnej na liter nie je o viac ako 2 gramy nižší ako obsah zvyškového cukru)
II. BPS – biele polosuché ( 4 – 12 g/l, alebo do 18 g/l, ak celková obsah kyselín vyjadrený
v gramoch kyseliny vínnej na liter nie je o viac ako 10 gramov nižší ako obsah zvyškového cukru),
polosladké vína ( 12 – 45 g/l ) a sladké vína
III. RS – ružové suché vína ( 0 – 4/9 g/l ), RPS – ružové polosuché ( 4 – 12/18 g/l ), polosladké vína
( 12 – 45 g/l ) a sladké vína
IV. CS – červené suché vína ( 0 – 4/9 g/l ), CPS – červené polosuché ( 4 – 12/18 g/l ), a polosladké
vína ( 12 – 45 g/l )

3. Termín a miesto konania
Registrácia vzoriek prostredníctvom súťažného portálu www.vinko.sk v časti súťaže v termíne 11.5.21.5.2018. Odber vzoriek od 11. mája – do 21. Mája 2018 v zasadačke OÚ Choča v čase od 8:00 do
15:30 hod. a oznámením predsedovi organizačného výboru Ing. Drgoňovi, s možnosťou vyzdvihnutia
prázdnych fliaš.
Súťažná vzorka
Z každej vzorky prihlásenej do súťaže je potrebné na vlastné náklady dodať 3 fľaše (min. objem 0,75
l), pri vínach s prívlastkom cibébový výber, ľadový zber a slamové víno je prípustný aj menší objem
iného balenia.
Všetky vzorky vín musia byť označené nasledovnými údajmi :
-

Názov vína
Odrodové zloženie
Prívlastok, ak je produkt certifikovaný ÚKSUP, ak nie cukornatosť pri zbere je možné uviesť
číslom – stupne normalizovaného muštomeru pri odrodovom zložení
ročník zberu
Apelácia: Oblasť, Rajón, Obec, Vinohrad
Charakter podľa zvyškového cukru ( suché, polosuché, polosladké, sladké )
Obsah zvyškového cukru, kyseliny, obsah alkoholu
Meno a adresa vystavovateľa
Súťažná kategória (v zmysle bodu 2)

Vzorky vín budú odovzdané do vlastníctva organizátora súťaže za účelom senzorického hodnotenia
a verejnej prezentácie.
Vyplnením údajov a odovzdaním prihlásenej súťažnej vzorky súhlasí prihlasovateľ so spracovaním
a publikovaním údajov o výrobcovi a produkte v katalógu súťaže a www.vinko.sk .
Vzorky vín, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v záväznom štatúte nebudú zaradené do súťaže.
Prihlasovanie vzoriek je bezplatné.
Odborná degustácia – v nedeľu 27. mája 2018 o 9:00 hod. v sále Kultúrneho domu v obci Choča.
Vyhodnotenie a výstava vín – v sobotu 2. júna 2018 od 16:00 v sále Kultúrneho domu v obci Choča.
4. Systém hodnotenia
Vína budú predkladané anonymne zo zakrytej fľaše bez označenia odrody a prívlastku. Jednotliví
členovia komisie budú pracovať samostatne pod vedením predsedu komisie. Výslednou známkou
hodnoteného vína bude číselný údaj, ktorý vyjde výpočtom priemeru troch vnútorných hodnôt po
eliminácii najvyššej a najnižšej hodnoty. Degustované vzorky budú hodnotené podľa súťažných
kategórií, ročníka a podľa senzorického hodnotenia vína a podľa všeobecných zásad. Komisie budú
zložené z piatich členov vrátane predsedu, pričom predseda je tiež hodnotiacim členom. Komisie

ustanovuje a menuje organizátor spoločne s garantom súťaže. Pre zber údajov, hodnotenie
a vyhodnotenie výsledkov bude použitý súťažný informačný systém VinkoPRO.
5. Bodovanie a ceny
Veľká zlatá medaila 92,00 – 100 bodov
Zlatá medaila 88,00 – 91.99 bodov
Strieborná medaila 84,00 – 87,99 bodov
Bronzová medaila 80,00 – 83,99 bodov
Šampióni kategórií Biele suché a Červené budú rozhodnutí pomocou rozstrelu, v ostatných
kategóriách budú šampióni určení podľa najvyššieho bodového hodnotenia v danej kategórii.
Zvláštne ceny
-

Najlepšie víno z NSK ( The best of Region Nitra )
Cena organizačného výboru – vyberajú členovia organizačného výboru mimo šampiónov
Cena za najlepšie Chočianske víno – Cena starostky obce
Cena za najlepšiu kolekciu vín (najlepšie hodnotenie minimálne 4 vzoriek od jedného vinára )

Najlepšie víno z NSK ( The best of Region Nitra ) – podmienkou udelenia ocenenia je pôvod
registrujúceho subjektu a hrozna z NSK. Ocenenie udelí a osobne odovzdá na verejnom vyhlásení
zástupca NSK. Ocenený subjekt získa možnosť zúčastnenia sa na medzinárodnej zahraničnej súťaži,
podľa možností a aktuálne otvorených propozícií podľa vlastného výberu.
Partnerom súťaže je Región Nitra, NSK – Kraj vína

www.regionnitra.sk
Registrujte svoje vzorky elektronicky! Stačí editovať a vyplniť údaje na www.vinko.sk. Vaše údaje
editované v súťažnom systéme VinkoPRO bude propagovať portál www.regionnitra.sk, preto
môžete uviesť aj doplňujúce informácie o vašom vinohrade, vinotéke či obchode.
Výsledky budú spracované v katalógu ku dňu konania vyhodnotenia a výstavy 2. júna 2018
a zverejnené na stránke obce Choča. Predbežné výsledky budú zverejnené na stránke www.vinko.sk
v deň konania výstavy.
Kontakt:
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Choča,
Ing. Ján Drgoňa – predseda Choča 176, 951 76 Choča 0903 245 378

Organizačný výbor sa teší na vašu účasť.

