Štatút súťažnej výstavy o Šampióna vín MAS VITIS
2019 – 7. ročník
1. ORGANIZÁTOR
VITIS o. z. (MAS VITIS) v spolupráci s obcou Jarok
2. TERMÍN A MIESTO SÚŤAŽE
10.5.2019 o 12:00 hod - odborná degustácia vín v kultúrnom dome v Jarku.
10.5.2019 o 18:00 hod - vyhlásenie výsledkov v kultúrnom dome v Jarku.
Vyhlásenia spojeného s recepciou sa zúčastnia vystavovatelia, odborní hodnotitelia a pozvaní hostia.
3. SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE
Do súťaže sa môžu prihlásiť výrobcovia vín, ktorí pôsobia na území regiónu MAS VITIS a v roku
2019 získali na vinárskych súťažiach zlatú medailu. Hodnotiť sa budú nasledovné kategórie:
I. Vína biele suché a polosuché
II. Vína ružové suché a polosuché
III. Vína červené suché a polosuché
IV. Vína ostatné (polosladké a sladké)
4. DODANIE SÚŤAŽNÝCH VZORIEK
Každý výrobca vín, ktorý spĺňa kritériá súťaže podľa bodu 3 tohto štatútu, môže prihlásiť vzorku(y)
do súťaže na adrese vitis.mas@gmail.com alebo pbiro@duslo.sk. Termín uzávierky súťaže je
30.04.2019 do 18:00. Po tomto termíne nie je možné sa do súťaže prihlásiť.
Z každej vzorky je potrebné dodať 3 fľaše obsah 0,75 l, s označením nasledovných údajov:
• názov vína, odroda, prípadne značka,
• prívlastok,
• ročník,
• kategória,
• meno a adresa vystavovateľa – firma,
• miesto výstavy a hodnota ocenenia, ktoré vzorka získala v roku 2019.
Prihlasovateľ zabezpečí dopravu vzoriek na vlastné náklady vo štvrtok 09.05.2019 do 18:00
do kultúrneho domu v Jarku. Vzorky zostávajú majetkom organizátora.
Vyplnením údajov a odovzdaním prihlásenej súťažnej vzorky súhlasí prihlasovateľ so spracovaním
a publikovaním údajov o výrobcovi a víne na stránkach MAS VITIS a v katalógu súťaže.
5. ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE A ZÁSADY HODNOTENIA VÍN
Hodnotenie vín bude v komisiách, ktoré musia byť zložené minimálne z piatich členov. Degustátorov
z radov vystavovateľov určí organizátor. Každý člen komisie hodnotí vzorky vín samostatne
a anonymne na základe 100 bodového systému. Degustačné vzorky budú hodnotené podľa súťažných
kategórií a podľa všeobecných zásad senzorického hodnotenia vína. Výsledné bodové hodnotenie je
priemernou hodnotou po eliminácii krajných hodnôt. Na priebeh súťaže bude dohliadať odborný
garant súťaže Ing. Pavel Bíro.
6. SAMOLEPKY Šampióna vín MAS VITIS 2019
Samolepky s označením Šampión vín MAS VITIS 2019 sú ochrannou známkou súťaže Šampión
vín MAS VITIS 2019 a podliehajú autorskému právu. Organizátor si vyhradzuje právo na tlač
a distribúciu samolepiek s príslušným logom pre ocenené vína. Organizátor na požiadanie pošle
vystavovateľovi samolepky podľa objednávky za stanovenú cenu.

7. CENY A DIPLOMY
Ceny a diplomy budú odovzdané pri vyhlásení výsledkov 10.05.2019 o 18:00 hod. v kultúrnom dome
v Jarku na slávnostnej recepcii spojenej s ochutnávkou vín.
8. OCENENIE SÚŤAŽE „Šampión vín MAS VITIS 2019“
Na základe dosiahnutých výsledkov budú vínam priznané nasledovné ocenenia:
• Šampión suchých a polosuchých bielych vín – víťaz kategórie bielych vín
• Šampión ružových vín – víťaz kategórie ružových vín
• Šampión červených vín – víťaz kategórie červených vín
• Šampión ostatných (sladkých) vín
Ostatné vína budú ocenené účastníckym diplomom a body z hodnotiacej časti nebudú zverejnené.
9. GARANT VÝSTAVY
Podujatie sa koná pod záštitou MAS VITIS a obce Jarok .
10. INFORMÁCIE
Občianske združenie VITIS je verejno-súkromným partnerstvom obcí Báb, Jarok, Lehota, Lužianky,
Rumanová, Rišňovce ,Veľké Zálužie, Hájske, Močenok, Horná Králová a Trnovec nad Váhom, spolu
s občanmi, spolkami, organizáciami a podnikateľskými subjektmi podľa iniciatívy LEADER.
Cieľom je rozvoj ľudských, spoločenských a kultúrnych zdrojov v prospech kvality pre život
v čistom, zdravom a kultúrnom vidieckom prostredí. Na tomto území má stáročnú a veľmi významnú
históriu pestovanie viniča a výroba vína, preto aj združenie prijalo svoje označenie VITIS.
Kontakt na organizátora: www.vitis-mas.sk
Mgr. Jozef Jankovič, predseda MAS VITIS
vitis.mas@gmail.com, 0919 028 103
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