ŠTATÚT
VINUM NOVUM 2019
951 51 Nová Ves nad Žitavou 76
Združenie novianskych vinohradníkov
1. IČO: 42337780 IBAN: SK95 0200 0000 0032 2900 8151 E-mail:
zdruzenie.nv@gmail.com

Usporiadateľ
Podujatie je organizované Združením novianskych vinohradníkov.

Poslanie
a)
Odborne posúdiť a vyhodnotiť vína vyrobené rôznymi technologickými postupmi
a metódami z rôznych odrôd a z rôznych vinárskych oblastí. Získané poznatky a skúsenosti
budú sprostredkované s cieľom skvalitnenia daného odboru.
b)
Prezentovať kvalitné vína slovenskej produkcie širokej laickej ako i odbornej verejnosti,
a tým podporiť výrobu, predaj a najmä všeobecné povedomie o týchto produktoch.
c)
Sprostredkovať a prehĺbiť výrobné, obchodné a spoločenské vzťahy medzi výrobcami,
obchodníkmi a spotrebiteľmi.

Podmienky účasti
a)
Zúčastniť sa môžu všetci výrobcovia vína, ktorí splnia podmienky tohto štatútu.
b)
Posudzovať sa budú vzorky vín len senzoricky čisté, bez zákalov, filtrácia nie je
podmienkou. Vína, ktoré nebudú mať ukončený proces fermentácie, budú vyradené.
c)
Víno musí byť dopestované a dorobené v roku 2019.
d)
Vína prihlásené do súťaže musia zodpovedať Zákonu o vinohradníctve a vinárstve č.
313/2009 Z.z. a budú zaradené do nasledovných kategórií:

1. Biele vína 2019- suché 0-4 g/l zvyškového cukru na liter, alebo do 9 g/l, pokiaľ celkový
obsah kyselín vyjadrený v gramoch kyseliny vínnej nie je o viac ako 2 gramy nižší ako obsah
zvyškového cukru.
2. Biele vína 2019 – polosuché 4-12/18 g/l, polosladké 12-45 g/l zvyškového cukru na liter,
sladké vína.
3. Ružové vína 2019 – suché 0-4/9 g/l, polosuché 4-12/18 g/l
4. Ružové vína 2019 – polosladké 12-45 g/l,sladké
5. Červené vína 2019 – suché 0-4/9 g/l, polosuché 4-12/18 g/l, polosladké 12-45 g/l, sladké
6. Prírodné, oranžové, naturálne, samorodé a ovocné vína 2019 – bez rozdielu farby,
prívlastku a zvyškového cukru.
Súťažiaci poskytne bezplatne z každej prihlásenej vzorky 3 ks fliaš s objemom 0,75 l,
pri
vínach s prívlastkom cibébový výber, botrytický výber, ľadové víno a slamové víno 2 ks fliaš s
objemom 0,375 l do vlastníctva organizátora súťaže na potreby senzorického hodnotenia
a verejnej prezentácie.
Každá fľaša musí byť súťažiacim označená nasledovnými údajmi:
- Odrodové zloženie (názov, cuvée),
- Apelácia – Oblasť, Rajón, Obec, Vinohrad,
- Charakter podľa zvyškového cukru,
- Súťažná kategória,
- Meno, adresa, telefonický kontakt súťažiaceho, v prípade mladý vinár vek.
Každý súťažiaci týmto súhlasí s použitím osobných údajov pre potreby organizátora !
Prihlásenie vzoriek do súťaže je bezplatné.
Každá vzorka musí byť registrovaná
vystavovateľom alebo usporiadateľom

elektronickým

systémom

VinkoPRO

e)
Nesprávne údaje vylučujú príslušné víno zo súťaže. V prípade úmyselného poskytnutia
nepravdivých údajov budú všetky produkty daného súťažiaceho vylúčené
zo súťaže.
Vyplnením údajov a odovzdaním prihlásenej súťažnej vzorky súhlasí prihlasovateľ
so
spracovaním a publikovaním údajov o výrobcovi a produkte v katalógu súťaže a odbornej tlači.
Odovzdané vzorky sa dostávajú do vlastníctva organizátora za účelom senzorického
posúdenia.

Odber vzoriek
a)
Uskutočňuje sa osobným odovzdaním na určených adresách v termíne od 20.
novembra do 26. novembra 2019.

b)
Určenými adresami sa rozumejú: Nová Ves nad Žitavou p.č.117, Obecný úrad v Novej
Vsi nad Žitavou p.č.76, Parketové štúdio ADMA p.č.1881/31A vo Vrábľoch, vinotéka
FieroWine, SNP 82/31 Šurany
c)
Uskutočňuje sa osobným odberom usporiadateľa v sídle vinára v termíne
od
19.novembra do 25.novembra 2019 na základe telefonického dohovoru.

Termín a miesto hodnotenia
Odborné senzorické hodnotenie bude vykonané dňa 29.novembra 2019 v priestoroch Domu
kultúry v Novej Vsi nad Žitavou.

Hodnotiaca komisia
Členov komisie menuje organizátor súťaže z radov vinárov a odbornej verejnosti. Každá
komisia sa skladá minimálne zo štyroch členov a predsedu. Hodnotenie každej komisie riadi
jej predseda. Hodnotenie predsedu komisie sa započítava do celkového hodnotenia. Funkcia
hodnotiteľa a predsedu je čestná a nezastupiteľná. Vína sú hodnotené anonymne. Celková
bodová hodnota bude určená po eliminácii krajných hodnôt a priemere troch hodnotení.
Na
zber údajov, hodnotenie a vyhodnotenie bude použitý systém VinkoPRO.

Odborný vedúci hodnotenia a garant súťaže
Organizáciu hodnotenia riadi odborný vedúci hodnotenia. Odborným vedúcim hodnotenia
môže byť iba človek, ktorý úspešne zložil degustátorskú skúšku podľa európskych noriem ISO
a DIN a má skúsenosti s organizáciou národných alebo medzinárodných súťaží vín.
Na dodržiavanie štatútu a nestrannosti môže dohliadať garant súťaže.
Odborný vedúci hodnotenia rieši v spolupráci s garantom súťaže taktiež prípadné spory
a nejasnosti vzniknuté v hodnotení.

Podmienky hodnotenia
•
miestnosť s dostatočným a správnym osvetlením, teplota v miestnosti od 20 do 22°C,
chránená voči nežiaducim vplyvom,
•
nalievanie a podávanie vzoriek sa vykonáva tak, aby hodnotiteľ nemal možnosť
akokoľvek spoznať identitu predkladanej vzorky,
•
degustátor má k dispozícii zoznam predkladaných vzoriek s uvedeným evidenčným
číslom vzorky a kategórie,
•
degustačný kalich zodpovedá typu podľa pravidiel O.I.V. alebo podobnému
nebrúsenému a nepotlačenému kalichu na stopke s objemom minimálne 20 ml,
•
hodnotiaca komisia pracuje v dobe medzi 9.00 a 15.00 h, prestávky medzi hodnotením
určuje vedúci hodnotenia,
•
poradie vzoriek musí zodpovedať pravidlám hodnotenia – vzorky sú zoradené podľa
kategórie, odrody, podľa zvyškového cukru (vzostupne),
•
hodnotiteľ vypisuje na každú vzorku špeciálny hodnotiaci lístok,
•
hodnotiace lístky sú archivované po dobu troch rokov, je zaručená absolútna objektivita
a nestrannosť spracovania výsledkov.

Hodnotiaci systém
Vína, ktoré splnili podmienky tohto štatútu, budú hodnotené 100-bodovým systémom
medzinárodnej únie enológov O.I.V/UIV. Členovia komisií budú hodnotiť vína anonymne,
podľa všeobecných zásad senzorického hodnotenia vína. Výsledná známky vznikne ako
priemer známok hodnotiteľov.
Bodovanie:
Veľká zlatá medaila: 91,00 – 100,00 bodov
Zlatá medaila: 88,00 – 90,99 bodov
Strieborná medaila: 84,00 – 87,99 bodov
Bronzová medaila: 79,00 – 83,99 bodov
Podľa pravidiel O.I.V. bude udelených maximálne 30% medailí z celkového počtu súťažiacich
vzoriek v oboch skupinách. Tieto budú ocenené diplomom.
V prípade rovnosti bodov je udelený príslušný počet medailí.

Ocenenia

CHAMPION Novianskej ochutnávky mladých vín 2019
Dve najvyššie hodnotené vína z každej komisie nie však z rovnakej kategórie postupujú do
finále, kde titul CHAMPION 2019 získa víno, ktoré určí finálová komisia zostavená
z predsedov hodnotiacich komisií.
NAJLEPŠIE BIELE VÍNO – VINUM NOVUM 2019
Cena za najvyššie hodnotené víno vyrobené z uznaných odrôd. Cena bude udelená len
v prípade, že sa súťaže zúčastní viac ako 10 vzoriek vín týchto odrôd a ocenené víno musí
dosiahnuť minimálne 85 bodov.
NAJLEPŠIE ROSÉ – VINUM NOVUM 2019
Cena za najvyššie hodnotené víno vyrobené fermentáciou ľahko odlisovaných muštov
z
modrých odrôd. Cena bude udelená len v prípade, že sa súťaže zúčastní viac ako 10 vzoriek
vín týchto odrôd a ocenené víno musí dosiahnuť minimálne 85 bodov.
NAJLEPŠIE ČERVENÉ VÍNO – VINUM NOVUM 2019
Cena za najvyššie hodnotené víno vyrobené z modrých odrôd. Cena bude udelená len
v prípade, že sa súťaže zúčastní viac ako 10 vzoriek vín týchto odrôd a ocenené víno musí
dosiahnuť minimálne 85 bodov.
NAJLEPŠIE NOVIANSKE VÍNO – VINUM NOVUM 2019
Cena za najvyššie hodnotené víno z hrozna dopestovaného alebo spracovaného v obci Nová
Ves nad Žitavou.
NAJLEPŠIE VÍNO TERROIR POŽITAVIE 2019
Cena za najvyššie hodnotené víno z hrozna dopestovaného alebo spracovaného v obci, ktorá
sa nachádza v regióne TERROIR POŽITAVIE a spĺňa kritériá označenia TERROIR
POŽITAVIE GRANDE KLASIK.
NAJLEPŠÍ MLADÝ VINÁR 2019
Cena za najvyššie hodnotené víno, ktoré bolo prihlásené do súťaže vinárom do 30 rokov
a zaznamenal najväčší progres vo vinohradníctve v regióne požitavia.
Ocenené víno môže získať len jedno ocenenie a to vždy vyššej kategórie okrem kategórie
TPGK

Zvláštne ustanovenie

a)
Oficiálne vyhodnotenie výsledkov súťaže, odovzdanie cien, medailí a verejná výstava
vín prihlásených do súťaže sa uskutoční dňa 7.decembra 2019 v priestoroch DK Nová Ves
nad Žitavou.
b)
Na výstave, ktorá je určená pre verejnosť, budú prezentované všetky prihlásené
vzorky.
c)
Usporiadateľ má právo odkúpiť od vystavovateľa 1 až 6 fliaš hodnoteného vína v cene
3,00 € vrátene DPH.
d)
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na tlač a distribúciu samolepiek s logom na vína
ocenené zlatou a striebornou medailou, ktorá budú distribuované podľa požiadaviek víťazov
od 5.decembra.
e)
Svojvoľné označovanie vín je považované za porušenie štatútu súťaže a zasahovanie
do práv usporiadateľa.
f)
Usporiadateľ
zverejní
štatút
súťaže
a výsledky
hodnotenia
na

www.novavesnadzitavou.sk/institucie-a-organizacie/zdruzenienovianskych-vinohradnikov/ , https://www.facebook.com/znvnvnz/
www.vinko.sk

Nová Ves nad Žitavou 15.10.2019

a na

Jaroslav Koprda, predseda ZNV

