Štatút výstavy vín Veľké Zálužie 2019
Členovia ZO SZZ vo Veľkom Záluží si Vás dovoľujú pozvať na XXXV. ročník výstavy vín.
Členovia ZO SZZ sa uzniesli na tomto štatúte, ktorý je záväzný pre všetkých účastníkov súťaže.
1. Organizátor
ZO SZZ vo Veľkom Záluží, so sídlom: Vinohrady 569, v zastúpení:
Ing. Vladislav Omelina predseda ZO SZZ,
Milan Bíro, starosta obce Veľké Zálužie
2. Termíny
16.marec 2019 – sobota 9:00 hod
Odborná degustácia vín XXXV. ročník Veľké Zálužie ( spoločenský dom vo VZ) pod vedením
prezidenta výstavy Ing. Miloša Ševčíka.
23.marca 2019- sobota 17:00 hod – (spoločenský dom vo VZ) vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien
za účasti ocenených vystavovateľov a pozvaných hostí.
23.marec 2019 – sobota 18:00 hod – ( spoločenský dom vo VZ) Výstava vín – verejná degustácia
3. Súťažné kategórie
I.
II.
III.
IV.

Vína biele tiché suché a polosuché ( zvyškový cukor do 12 g/l)
Vína biele tiché ostatné (polosladké, sladké)
Vína ružové tiché ( bez rozdielov zvyškového cukru)
Vína červené tiché (bez rozdielu zvyškového cukru)

4. Prihlásenie súťažných vzoriek
Súťažné vzorky je potrebné prihlásiť a zaregistrovať prostredníctvom elektronického systému
VínkoPRO, na portáli Vinko.sk.Link https://vinko.sk/sutaze/vystava-vin-velke-zaluzie-2019 Každá
prihlasovaná vzorka musí byť označená registračným číslom, ktoré vygeneruje systém po vytlačení
prihlášky.Pre tých , ktorí nemajú možnosť zaregistrovať sa do elektronického systému, registráciu urobí
organizátor súťaže na základe vyplnenia prihlasovacieho formulára vystavovateľom pri odovzdaní
vzorky vína.
5. Dodanie súťažných vzoriek
Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať 3 ks fliaš 0,75 l. Prihlasovateľ na vlastné náklady zabezpečí
dopravu súťažných vzoriek v termínoch 8.3.2019 a 9.3.2019 v čase 15:00 – 20:00 hod Spoločenský
dom vo VZ.
Upozorňujeme vystavovateľov, že po uvedenom termíne nebude možné z technických príčin ďalšie vzorky
zaradiť do súťaže.
SZZ vo VZ si vyhradzuje právo zakúpiť z najvyššie ocenených vín 20 l a to za cenu 3€ za 1l.
6. Organizácia súťaže a zásady hodnotenia vína
Vína budú hodnotené 100-bodovým systémom U.I.E.
Na priebeh hodnotenia bude dohliadať prezident súťaže. Ing. Miloš Ševčík
Členovia komisií budú hodnotiť vína anonymne
Odborná degustácia sa bude konať jeden deň.
Degustované vzorky budú hodnotené podľa súťažných kategórií, ročníka a podľa všeobecných zásad
senzorického hodnotenia vín.
Vína budú nalievané anonymne do degustačného pohára, bez určenia odrody a prívlastku.
Predsedov a členov hodnotiacich komisií menuje predsedníctvo súťaže.
Jednotlivý členovia komisie budú pracovať samostatne. Výslednou známkou hodnoteného vína bude číselný
údaj, ktorý vzíde z vypočítaného priemeru členov komisie. Z každej hodnotiacej komisie postúpi jedno
vybrané víno do finálového rozstrelu.
7. Bodovanie
Veľká zlatá medaila 92 – 100,00 bodov
Zlatá medaila
87 - 91,99 bodov
Strieborná medaila 81 - 86,99 bodov

Bronzová medaila

70 – 80,99 bodov

8. Inzercia v katalógu VV vo VZ 2019
Katalóg – formát A5, náklad 400 kusov, tlač CMYK, rozmery inzercie: A5 ( 148 x 210 mm + 5
mm spadávka), Cenník inzercie:
1/4 strany - 20,- €
1/2 strany - 40,- €
Celá strana – 80,- €
9. Výsledky VV vo VZ 2019
Štatút a výsledky hodnotenia vín budú zverejnené na internetovej stránke organizátora:
www.velkezaluzie.sk
10. Ceny a diplomy
Ceny šampiónom a najlepšej kolekcii vín budú odovzdané 23.03.2019 o 17:00 hod. Vo veľkej
sále Spoločenského domu vo VZ na slávnostnom odovzdávaní cien spojenom s hodnotením
ročníka 2018 a diskusiou v rámci odbornej verejnosti a pozvaných hostí.
Diplomy budú odovzdané 23.marca 20119 o 17:00 hod vo Veľkej sále spoločenského domu
vo VZ počas vyhodnotenia výsledkov.
11. Ocenenia a diplomy VV vo VZ 2019
Šampión – najlepšie ohodnotené víno v každej kategórii.
Podmienkou je min. 20 hodnotených vzoriek v kategórii
Cena starostu obce - za najlepšie hodnotené víno domáceho vystavovateľa
Cena Miloša Ševčíka – Vinárske poreby Nitra – za najlepšie hodnotené víno v kategórii Zmes
biela – domáci vystavovateľ.
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.
Diplom obdržia všetci vystavovatelia.
12. Predsedníctvo XXXV. ročníka VV vo VZ
Ing. Miloš Ševčík
Ing. Pavel Bíro
Ing. Juraj Bíro
Ing. Roman Komárňanský
Vo Veľkom Záluží, dňa 15.2.2019
Kontaktný tel.na predsedu: 0903 740983, e-mail: vladislavomelina@gmail.com, tajomník:0904 278193

