Štatút výstavy vín Kmeťovo 2020
1. Organizátor
Združenie kmeťovských vinohradníkov (ďalej ZKV), Kmeťovo č. 77 v zastúpení Jozef
Zúbek – predseda ZKV, Jozef Švec – člen predsedníctva ZKV, tel. 0905/607-117
email organizatora: miso.svec@gmail.com

2. Termín
Odborné posudzovanie vzoriek :16.02.2020 - nedeľa - 14.00 hod.
Registrácia vzoriek na www.vinko.sk ,alebo osobná registrácia a zber vzoriek 07-08.02. 2020
07.02. 2020 v KD Kmeťovo od 18.00 – 20.30 hod.
08.02. 2020 v KD Kmeťovo od 18.00 – 20.30 hod
Registrujte svoje vzorky elektronicky! Stačí editovať a vyplniť údaje na vinko.sk, Vaše
údaje bude propagovať aj portál regionnitra.sk.
Tu QR kod na web Súťaže.

Výstava vín Kmeťovo 2020. Verejná
prezentácia súťažných vzoriek v
kultúrnom dome v Kmeťove dňa 29.2.2020 od 17.00 hod

Upozorňujeme vystavovateľov, že po uvedenom termíne, t.j. 13.02.2020 po 20.00 hod.
nebude možné z technických príčin ďalšie vzorky zaradiť do súťaže.

3. Súťažné kategórie
I. Vína biele tiché suché
(zvyškový cukor do 4 g/l)
II. Vína tiché ostatné
(zvyškový cukor nad 4g/l)
III. Vína ružové tiché
IV. Vína červené tiché

4. Dodanie súťažných vzoriek

Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať 3 ks fliaš o objeme 0,75 l, pri výberových
vínach (fľaše s objemom 0,5 l, 0,375 l a pod.) dodať 4 ks fliaš. Prihlasovateľ na vlastné
náklady zabezpečí dopravu súťažných vzoriek v termíne od 01.02. 2020 do 13. 02. 2020 na
nasledovnú adresu: Jozef Švec, Kmetovo 304
Vinoteka FIEROVINE , Šurany
CVČ Kmeťovo , prípadne po telefonickom dohovore na inú dohodnutú adresu v dohodnutom
termíne.
Dodané vzorky sa stávajú majetkom usporiadateľa. Každá vzorka musí byť označená týmito
údajmi:
- odroda, názov vína (zloženie kupáže)
- ročník
- prívlastok (ak ho vzorka spĺňa)
- meno a adresa vystavovateľa
- kategória (I. - IV.)
Združenie kmeťovských vinohradníkov so sídlom Kmeťovo 77 si vyhradzuje právo zakúpiť z
najvyššie ocenených vín do 10 fliaš.

5. Prihlasovací poplatok
Poplatok za prihlásenú 1 vzorku činí 0,- €.
6. Organizácia súťaže a zásady hodnotenia vína
Vína budú hodnotené 100-bodovým systémom O.I.V.
Na priebeh hodnotenia bude dohliadať garant súťaže a predseda
komisií Ing. Peter Porubský. Členovia komisií budú hodnotiť vína
anonymne za okrúhlym stolom.
Odborná degustácia sa bude konať jeden deň.
Degustované vzorky budú hodnotené podľa súťažných kategórií,
ročníka a podľa všeobecných zásad senzorického hodnotenia vína.
Vína budú nalievané anonymne do degustačného pohára, s určením
odrody a určením ročníka. Predsedov a členov päťčlenných
hodnotiacich komisií menuje predsedníctvo ZKV.
Jednotliví členovia komisie budú pracovať samostatne diskusným
spôsobom pri okrúhlom stole. Výslednou známkou hodnoteného vína
bude číselný údaj, ktorý vzíde z vypočítaného priemeru troch
vnútorných hodnôt po eliminácii hodnoty najvyššej a najnižšej. Z
každej degustačnej komisie postúpi 1 vybrané víno do finálového
rozstrelu o šampióna výstavy vín.
7.

7. Bodovanie
veľká zlatá medaila
zlatá medaila
strieborná medaila
bronzová medaila

92,00 - 100,00 bodov
88,00 - 91,99 bodov
84,00 - 87,99 bodov
80,00 - 83,99 bodov

Podľa pravidiel O.I.V. bude udelených maximálne 30% medailí z celkového počtu
vystavovaných vín.

8. Výsledky Kmeťovo 2020
Štatút a výsledky hodnotenia vín budú zverejnené na internetovej stránke organizátora:
facebook, www.obeckmetovo.sk/ , www.vinko.sk a na dopyt mailom : miso.svec@gmail.com

9. Ceny a diplomy
Ceny a diplomy budú odovzdané v kultúrnom dome v Kmeťove na slávnostnom vyhlásení
výsledkov výstavy vín 29.2.2020 o 18.00 hod.

10. Ocenenia výstavy vín Kmeťovo 2020
10.1 ŠAMPIÓN
vzíde z rozstrelu z najvyššie ohodnotených vín zo všetkých kategórií.
10.2 CENA VÍŤAZ KATEGÓRIE
najvyššie ohodnotené víno v každej kategórií mimo šampióna
(podmienka: aspoň 7 vín v jednej kat.)
10.3 NAJLEPŠIE VÍNO Z NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
THE BEST OF REGION NITRA
Cena za víno ktorého pôvod registrujúceho subjektu a zároveň pôvod hrozna je z Nitrianskeho
samosprávneho kraja. Ocenený produkt a subjekt získa možnosť zúčastnenia sa na
medzinárodnej zahraničnej súťaži, podľa možností a aktuálne otvorených propozícií podľa
vlastného výberu. Cenu udeľuje Nitriansky samosprávny kraj, realizáciu účasti zabezpečí
portál www.vinko.sk, spoločnosť Falernum, s.r.o.
10.4 CENA ZA NAJLEPŠIE VÍNO KMEŤOVA
najvyššie ohodnotené víno od vinára s trvalým bydliskom v obci Kmeťovo
10.5 CENA ZA DRUHÉ NAJLEPŠIE VÍNO KMEŤOVA
druhé najvyššie ohodnotené víno od vinára s trvalým bydliskom v obci Kmeťovo

10.6 CENA ZA TRETIE
KMEŤOVA
víno od vinára s trvalým

NAJLEPŠIE VÍNO
tretie najvyššie ohodnotené
bydliskom v obci Kmeťovo

10.7 CENA TERROIR
Cena za najlepšie víno podľa
POŽITAVIE GRANDE

POŽITAVIE
klasifikácie TERROIR
KLASIK

11. Partner výstavy vín

Kmeťovo 2020

Partnerom výstavy vín Kmeťovo 2020 je Región Nitra, www.regionnitra.sk

a Terroir Požitavie – OTHELLO

V Kmeťove, dňa 1.1.2020

Jozef Zúbek
predseda ZKV

