KOŠICKÉ SLÁVNOSTI VÍNA 2018

ŠTATÚT 13. ROČNÍKA SÚŤAŽE VÍN S PRIHLÁŠKOU

Košice,06.september2018
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1. Vyhlásenie súťaže
1.1.
Mesto Košice v spolupráci s klastrom KOŠICE - Turizmus organizujú 13. ročník festivalu
KOŠICKÉ SLÁVNOSTI VÍNA, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je súťaž vín.
Súťaž organizačno-technicky zabezpečuje spoločnosť Felix WINES s.r.o.
1.2.
Účasť na Festivale KOŠICKÉ SLÁVNOSTI VÍNA bude umožnená iba vinárstvam, ktoré sa
prostredníctvom svojich vín zúčastnia súťaže.
2. Cieľ súťaže
2.1.
Cieľom súťaže je porovnanie kvality hroznových vín od domácich a zahraničných vinárov
a distributérov vína, ktoré sú aktuálne dostupné na domácom trhu s vínom. Odborné
posudzovanie a výber najlepších vín súťaže bude v kompetencii odborníkov, ktorí sú
výrobcami vín, prípadne pracujú ako profesionálni somelieri a food & beverage manažeri .
Všetci majú praktické skúsenosti so senzorickým hodnotením vína. Odborným garantom
súťaže je MVDr. Vladimír Čuchran .
2.2.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov 13. ročníka súťaže spojené s odovzdávaním diplomov sa
uskutoční 7.09.2018 .
3. Podmienky účasti
3.1.
Do súťaže je možné prihlásiť iba tie vína, ktoré spĺňajú podmienky tohto štatútu. Zaradenie
vín do kategórií sa uskutoční podľa klasifikácie uvedenej v štatúte tejto súťaže. Vzorky vína
do súťaže môžu prihlásiť priamo domáci ako aj zahraniční výrobcovia vína alebo obchodníci
s vínom, pôsobiaci na trhu v krajinách Európskej únie.
3.2
Z každej prihlásenej vzorky vína prihlasovateľ dodá organizátorovi najneskôr do termínu uzávierky
3 fľaše objemu 0,75 alebo zodpovedajúci počet fliaš objemu 0,50 a 0,375 l v kompletnej adjustáži
s etiketou.
Prihlasovateľ prihlási vína na súťaž prostredníctvom elektronického hodnotiaceho systému
VínkoPRO, na portáli Vínko.sk.
Súčasťou prihlášky sú úplné a pravdivé informácie o víne ako je názov vína, ročník, odrodová skladba
vína, číslo šarže, počet fliaš, pôvod hrozna s uvedením názvu vinice, cukornatosť hrozna, prípadne
dátum zberu, analytické parametre vína(zvyškový cukor v g/l, celkový obsah kyselín v g/l a obsah
alkoholu v obj. %). Taktiež je potrebné uviesť aj použitie barikovej technológie a počet mesiacov
vyzrievania vína na kvasničných kaloch.
Na kartóne alebo inom obale, musí byť nalepené registračné číslo vygenerované systémom, ktoré je
súčasťou prihlášky.

3.3.
Organizátor súťaže akceptuje opis analytických vlastností vína verifikovaný Ústredným
kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym, alebo analytickým laboratóriom pre
chemické analýzy vína s akreditáciou platnou v Slovenskej republike; pri ostatných
prihlásených vzorkách vína, ktoré majú pôvod v krajinách EÚ, príslušného akreditovaného
laboratória z krajiny pôvodu.
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Súťažné kategórie vín KOŠICKÉ SLÁVNOSTI VÍNA 2018
Tabuľka 1: Suché vína
Kategória
A. 1.
B. 1.
C. 1.
D. 1.

Charakteristika vín
Tiché biele vína z nearomatických odrôd, suché
Tiché biele vína z aromatických odrôd, suché
Tiché ružové vína, suché
Tiché červené vína, suché

Upozornenie pre prihlasovateľov: Tiché suché víno je definované v zmysle legislatívy, t.j.
obsahuje najviac 4,0 gramy zvyškových cukrov na liter, resp. najviac 9,0 gramov
zvyškových cukrov na liter, ak zároveň obsah celkových kyselín v prepočte na kyselinu
vínnu, nie je menší viac ako o 2 gramy.
Tabuľka 2: Ostatné vína so zvyškovým cukrom (polosuché, polosladké),
ktoré nespĺňajú zatriedenie podľa kategórií v tabuľke 1.
Kategória
A. 2.
B. 2.
C. 2.
D. 2.

Charakteristika vín
Tiché biele vína z nearomatických odrôd, ostatné
Tiché biele vína z aromatických odrôd, ostatné
Tiché ružové vína, ostatné
Tiché červené vína, ostatné

Tiché polosuché víno obsahuje 4,1 – 12,0 gramov zvyškových cukrov na liter, resp. najviac
18,0 gramov zvyškových cukrov na liter, ak zároveň obsah celkových kyselín v prepočte na
kyselinu vínnu, nie je menší viac ako o 10 gramov.
Tiché polosladké víno obsahuje 12,1 – 45,0 gramov zvyškových cukrov na liter.
Tabuľka 3: Sladké vína a vína z Vinohradníckej oblasti Tokaj
Kategória
E.
F.
G.
H.
CH.

Charakteristika vín
Tiché sladké vína bez rozdielu farebnosti z nearomatických odrôd
Tiché sladké vína bez rozdielu farebnosti z aromatických odrôd
Tiché vína, z Vinohradníckej oblasti Tokaj, s obsahom zvyškových
cukrov najviac do 12,0 gramov/l
Tiché vína, z Vinohradníckej oblasti Tokaj, s obsahom zvyškových
cukrov viac ako 12 g/l a menej ako 60,0 g/l
Tiché vína, z Vinohradníckej oblasti Tokaj, s obsahom zvyškových
cukrov viac ako 60 g/l

Tiché sladké víno obsahuje 45,1 a viac gramov zvyškových cukrov na liter.
V kategóriách vín z Vinohradníckej oblasti Tokaj, je obsah zvyškových cukrov jediným
rozhodujúcim parametrom a obsah kyselín nemá na zaradenie do kategórie žiadny vplyv.
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4. Organizácia súťaže
4.1.
Vzorky vína sa prihlasujú výlučne prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je na
portáli Vínko.sk. Organizátor považuje za záväzné údaje ktoré sú v systéme uložené
v momente uzávierky súťaže. Ak dôjde k zmene údajov po uzávierke, organizátor neberie
nie tieto zmeny zreteľ. Ak prihlasovateľ bude o zmene informovať organizátora v čase pred
konaním odbornej degustácie, na tohto prihlasovateľa nebude uplatnený bod 4.2
4.2.
Organizátor si vyhradzuje právo kontroly uvedených analytických parametrov a v prípade zistenia
rozdielu má právo víno zo súťaže vylúčiť. Zároveň budú kontrolované všetky vína daného
prihlasovateľa a v prípade zistenia ďalších nezrovnalostí budú vylúčené všetky vína prihlasovateľa.

Nerešpektovanie požadovaných termínov a podmienok uvedených v štatúte súťaže,
oprávňujú usporiadateľa vylúčiť príslušné vzorky prihlasovateľa zo súťaže bez akejkoľvek
náhrady.
4.3.
Súčasťou prihlášky sú etiketou a záklopkou adjustované fľaše. V prípade finálnej etikety musí
spĺňať náležitosti zákona, v prípade dočasnej etikety musí byť uvedené:
- meno a adresa výrobcu
- názov vína
- ročník
- kvalitatívne označenie vína
- označenia obsahu zvyškových cukrov
- oblasti pôvodu hrozna
- čísla výrobnej dávky
4.4.
Prihlášky zasielajte na adresu odborného zabezpečovateľa súťaže:
Felix WINES s.r.o.
Holubyho 12
040 01 Košice
e-mail: cuchran@alfabal.sk, tel: +421 905 592610
Uzávierka prihlášok je 3. 9. 2018
Prihlásené vzorky vína je potrebné doručiť na adresu zberného miesta v období od 28. 8. do
3. 9. 2018
Zberné miesto bude v uvedenom období otvorené v pracovných dňoch od 08.00 do 17.00
hodiny.
Zberné miesto:
Košice
FELIX WINES
Holubyho 12
040 01 Košice
tel: 0917 384032 alebo 0918 983192
Požadované sú 3 fľaše z každej prihlásenej vzorky.
5. Zásady hodnotenia
5.1.
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Hodnotenie vín sa uskutoční 06. septembra 2018 v Košiciach. Pred jeho začiatkom odborný
zabezpečovateľ preverí prihlášky s prihlásenými vzorkami vína a vyradí také, ktoré
nezodpovedajú podmienkam tohto štatútu. Hodnotenie prebehne stobodovým systémom
podľa pravidiel stanovených Medzinárodným úradom pre vinič a víno O.I.V.
5.2.
Vzorky vína sa v priebehu hodnotenia predkladajú členom hodnotiacej komisie zoradené
do homogénnych sérií v poradí zohľadňujúcom:
- farbu vína (biele, ružové, červené vína)
- obsah zvyškového cukru (suché, ostatné vína)
- ročník (mladé ročníky vína pred staršími ročníkmi)
- vôňu (vína vyrobené z nearomatických odrôd pred aromatickými)
5.3.
Vína budú hodnotené pri nasledujúcich teplotách:

-

biele a ružové vína: 10 – 12 °C
červené vína: 15 – 18 °C
prírodné špeciálne vína a botrytické vína: 8 – 10 °C

6. Hodnotiaca komisia
6.1.
Hodnotiacu komisiu zostavuje usporiadateľská organizácia. Táto sa skladá najmenej zo
štyroch členov a jedného predsedu komisie. Vyhlasovateľ súťaže sa rozhodol vytvoriť jednu
odbornú komisiu, ktorá bude hodnotiť vína z Tokajskej vinohradníckej oblasti.
6.2.
Predseda komisie pred začiatkom hodnotenia oboznámi jej členov s hodnotiacim systémom,
vysvetlí všetky technické údaje potrebné pre správne hodnotenie vzoriek a v priebehu
hodnotenia kontroluje správnosť údajov v degustačných hárkoch. Predseda komisie súčasne
dohliada na činnosť pracovníkov technického zabezpečenia pri kontrole a elektronickom
spracovaní údajov.
7. Udeľovanie cien
7.1.
Poradie anonymných vzoriek zaradených vín je stanovené najvyšším dosiahnutým
aritmetickým priemerom bodov na riadne vyplnených degustačných hárkoch od jednotlivých
hodnotiteľov po predchádzajúcom eliminovaní najvyššej a najnižšej diskrétnej bodovej
hodnoty. Pri súbehu rovnakých bodov sa tieto súbežne hodnotené vzorky posudzujú znova
medzi sebou.
7.2.
Vzorky vína hodnotené v kategóriach podľa pravidiel štatútu 10. ročníka súťaže Košických
slávností vína 2017 môžu získať ocenenia Veľká zlatá medaila (93,0 – 100,0 bodov), Zlatá
medaila (86,0 – 92,9 bodov) a Strieborná medaila (80,0 – 85,9 bodov). Organizátor súťaže
na základe doporučenia OIV udelí spolu nie viac, ako 30 % medailí z celkového počtu
hodnotených vzoriek vína.
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7.3.
Najlepšie hodnotené víno v každej hlavnej kategórii získa titul Šampión Košických slávností vína
2017. Podmienkou voľby šampióna v každej hlavnej kategórii je anonymné hlasovanie z výberu
najmenej piatich vzoriek vína, ktoré získali najvyššie bodové hodnotenia vo všetkých komisiách. Víno
s najvyšším počtom bodov získa súčasne titul Absolútny šampión Košických slávností vína 2017.

7.4.
Oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 07. septembra 2018 o 19:20 hod.na
Dolnej bráne.

ĎAKUJEME !
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