Tirnavia critic’s choice, summer edition 2020
Štatút súťaže
Podmienky účasti:
1) Tirnavia critic’s choice je súťaž otvorená výhradne pre vína slovenského pôvodu, od
producentov ktorých prevádzka sa nachádza na území Slovenskej republiky. Do súťaže je
možné prihlásiť iba vína ročníka 2019, s výnimkou šumivých vín pri ktorých sa toto
obmedzenie neuplatňuje.
2) Súťaž je určená pre biele a ružové vína, ktoré vykazujú charakter letných vín. Pre účely súťaže
Tirnavia critic’s choice, summer edition 2020 je letné víno charakterizované ako svieže,
ovocné, postavené na primárnej aromatike a nesmie vykazovať zjavný charakter vyzrievania
na kvasničných kaloch alebo kontaktu s drevom.
3) Súťaž je otvorená pre vína všetkých odrôd vitis vinifera, pri rešpektovaní ustanovenia bodu
2).
4) Súťaže sa môžu zúčastniť iba nafľašované vína. Organizátor si vyhradzuje právo kontroly
tohto ustanovenia.

Hodnotenie vín:
Hodnotenie vín bude prebiehať priebežne v krátkych sériách systémom kritiky vína s použitím 100
bodového hodnotiaceho systému. Za hodnotenie zodpovedá Tibor Vittek.

Súťažné kategórie:
1)
2)
3)
4)
5)

Šumivé vína
Biele tiché vína suché (obsah zvyškového cukru najviac 9 g/l)
Biele tiché vína ostatné (polosuché a polosladké vína)
Ružové tiché vína suché (obsah zvyškového cukru najviac 9 g/l)
Ružové tiché vína ostatné (polosuché a polosladké vína)

Organizátor si vyhradzuje právo vytvorenia ďalších kategórií, či subkategórií na základe počtu
prihlásených vín.

Ocenenia súťaže:
1) Šampión Tirnavia Critic’s Choice bude vyhlásený v každej z kategórii, ak počet vzoriek
dosiahne 10 a viac. Šampión vzíde z finálového hodnotenia.
2) Víťaz kategórie bude vyhlásený v každej kategórii v ktorej nebude vyhlásený titul šampióna
a zároveň počet vzoriek nebude menší ako 5 vín, od najmenej 3 rôznych vinárstiev. Za víťaza
kategórie bude vyhlásené víno s najvyšším počtom bodov.
3) Zlatá medaila bude udelená každému vínu, ktoré získa 90 bodov a viac.
4) Strieborná medaila bude udelená každému vínu, ktoré získa 85 bodov a viac.

Termíny:
1)
2)
3)
4)

Prihlasovanie vín: do 15. mája 2020
Zber vzoriek: do 15. mája 2020
Hodnotenie vín: priebežne
Vyhlásenie výsledkov 01. júna 2020

Prihlasovanie a zber vzoriek:
1) Prihlasovanie prebieha prostredníctvom systému VínkoPRO, na portáli Vínko.sk.
2) Jedna vzorka predstavuje 3 fľaše objemu 0,75 litra.
3) Zber vzoriek bude realizovaný vždy na základe dohody a to buď osobným odberom, prípadne
doručením na dohodnuté zberné miesto.

Súťažný poplatok:
1) Poplatok za súťažnú vzorku je 20 eur. Organizátor nie je platcom DPH. Poplatok musí byť
uhradený na číslo účtu SK62 0900 0000 00 50 4117 9097, SWIFT kód GIBASKBX. Ako
variabilný symbol použite registračné číslo jednej zo vzoriek.

Degustácia pre verejnosť:
V tejto chvíli nie je možné určiť presný termín realizácie verejnej degustácie vín. V prípade ak to bude
možné v mesiaci september, vyhradzujeme si právo vyžiadať ďalšie tri fľaše z medailových vín.
Výsledky súťaže budú komunikované v dostupných médiách, predovšetkým v elektronických, aby
mohli vinárstva jednoduchšie komunikovať vlastné medailové umiestnenie.

