Víno Tirnavia 2021
Štatút súťaže
I. Organizátor
Mesto TRNAVA, v zastúpení primátor mesta Peter Bročka a Dolium, občianske združenie.

Termíny
Prihlasovanie vín do 04. júna 2021
Doručovanie a preberanie vzoriek 07. a 08. júna 2021
Hodnotenie vín súťaže Víno Tirnavia 14. až 16. júna 2021
Verejná prezentácia súťažných vín júl 2021

II.
Súťažné kategórie
I. Vína šumivé
II. Vína perlivé
III. Vína tiché biele suché, z nearomatických odrôd
IV. Vína tiché biele suché, z aromatických odrôd
V. Vína tiché biele polosuché a polosladké
VI. Vína tiché ružové suché
VII. Vína tiché ružové polosuché a polosladké
VIII. Vína tiché červené, nebarikované
IX. Vína tiché červené, barikované
X. Vína tiché prírodne sladké biele, ružové a červené
Organizátori si vyhradzujú právo rozdeliť kategóriu I. Vína šumivé, na podkategóriu šumivých vín s obsahom cukru do 12
gramov/liter (brut) a na podkategóriu šumivých vín s obsahom cukru nad 12 gramov/liter. Taktiež si vyhradzujú právo v oboch
podkategóriách vyhlásiť víťaza kategórie. Taktiež si vyhradzujú právo vytvoriť novú kategóriu ak to bude žiaduce z hľadiska
správneho posúdenia vín.
.

III. Prihlasovanie vzoriek
Do súťaže možno prihlásiť hroznové víno vyrobené v súlade s medzinárodným zoznamom povolených enologických postupov
schválených O.I.V. a len v tom prípade, ak spĺňa podmienky niektorej z vyššie uvedených kategórií, bez obmedzenia pôvodu.
Jednu súťažnú vzorku tvorí 6 fliaš s objemom 0,75 l. Pri ľadových a slamových vínach 6 fliaš s menším objemom. Pri týchto
vínach si v prípade ocenenia usporiadateľ vyhradzuje právo vyžiadať od dodávateľa ďalšie 2 fľaše bezplatne. Tri fľaše sú
určené na súťaž a ďalšie tri na prezentáciu vín odbornej a laickej verejnosti.
Súťažné vzorky sa na súťaž prihlasujú prostredníctvom elektronického systému na prihlasovanie, vedenie súťaže a hodnotenie
vín, VínkoPRO, na portáli Vínko.sk. Každá vzorka musí byť na kartóne označená registračným číslom, ktoré vygeneruje systém
po vytlačení prihlášky. V prípade chýbajúceho registračného čísla bude každá vzorka spoplatnená prirážkou 5,- eur. Každá
súťažná vzorka musí mať vyplnené nasledujúce údaje: názov vína, odrodová skladba vína, ročník, kategória podľa obsahu
cukru vo víne, cukornatosť hrozna pri spracovaní a jeho pôvod, súťažná kategória, názov a sídlo výrobcu, respektíve meno,
priezvisko a adresa vinára. Ďalej je potrebné vyplniť analytické parametre vína, ako je skutočný obsah alkoholu, zvyškový
cukor (redukujúce cukry) a obsah kyselín v prepočte na kyselinu vínnu. V zmysle odporúčania O.I.V. a pravidiel súťaže Víno
Tirnavia musí byť uvedený pôvod hrozna, dátum zberu a cukornatosť pri zbere. Všetky dodané vína sa stávajú majetkom
usporiadateľa. Účastník súťaže zaslaním elektronickej prihlášky prehlasuje, že prečítal, porozumel a súhlasí s podmienkami
štatútu súťaže. Súťažné vzorky je možné prihlásiť najneskôr do 04. Júna 2021. Po uvedenom termíne nie je možné zaradiť
ďalšie vzorky do súťaže.

IV. Dodanie a preberanie vzoriek
Prihlasovateľ na vlastné náklady zabezpečí dodanie vín, tak ako ich uviedol v elektronickej prihláške. Každá fľaša musí byť
označená názvom vína, ročníkom, kategóriou podľa obsahu cukru a menom výrobcu. Každá vzorka musí byť na kartóne
označená názvom vína, ročníkom, menom výrobcu a registračným číslom. V prípade nezhody medzi údajmi uvedenými v
prihláške a na etikete vína, organizátor prihliada na údaje uvedené v prihláške.

Termín zberu: 07. – 08. jún 2021 pondelok– útorok: 9.00 – 18.00 h. Vjazd do areálu radnice z Vajanského ulice. Adresa: Mesto
Trnava, Hlavna. ul. 1, 917 71 Trnava
Kontakt: Tibor Vittek +421 905 252 061, Peter Kozinka +421 903 767 175

V. Účastnícky poplatok
Poplatok za 1 vzorku je 30 eur. Na základe záväznej elektronickej prihlášky je každý prihlasovateľ
povinný uhradiť účastnícky poplatok prevodom na účet organizátora najneskôr do termínu konania súťaže. Následne mu
zaslaný daňový doklad.
Číslo účtu: SLSP Trnava, IBAN: SK62 0900 0000 0050 4117 9097
BIC SWIFT kód: GIBASKBX,
variabilný symbol: uveďte niektoré z registračných čísel vína. V prípade neuhradenia poplatku budú vzorky zo súťaže
vyradené.

VI. Hodnotenie
Každý člen komisie hodnotí anonymne a samostatne. Výsledné bodové hodnotenie je priemerná hodnota po eliminácii
krajných hodnôt, zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
Do finálovej súťaže o šampióna v jednotlivých kategóriách postúpia najvyššie hodnotené vína z každej komisie, v počte podľa
rozhodnutia organizátora. O šampiónoch súťaže rozhodne komisia zvlášť na tento účel menovaná organizátorom súťaže. Pre
udelenie medailí platia nasledovné bodové hodnoty:
Veľká zlatá medaila 92 a viac
Zlatá medaila 90 – 91,99
Strieborná medaila v 85 – 89,99
V súlade s odporúčaním O.I.V. bude udelených najviac 30% medailí.
Toto obmedzenie je možné aplikovať aj pre každú z kategórií zvlášť.
Štatút súťaže a výsledky hodnotenia vín, ktoré získajú viac ako 80 bodov, budú zverejnené v katalógu súťaže Víno Tirnavia
2021, a na internetovej stránke organizátora: www.trnava.sk a na www.vinko.sk.

VII. Ocenenia
Šampión výstavy
Šampiónom jednotlivých kategórií sa stane víno, ktoré získa najmenej bodov v hodnotení finálovej komisie. V prípade
rovnosti bodov rozhoduje vyšší počet nižších hodnotení. V prípade, ak vína určitej kategórie boli hodnotené iba v jednej
komisii, má organizátor právo určiť za šampióna najvyššie hodnotené víno v príslušnej súťažnej kategórii, pri splnení
ostatných kritérií na udelenie titulu šampióna. Podmienkou na udelenie šampióna je minimálne 15 vzoriek od troch rôznych
výrobcov. Aby víno mohlo postúpiť do finále, musí získať najmenej 86 bodov.
Cena primátora mesta Trnavy za najvyššie hodnotené slamové víno,
Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja za najvyššie hodnotený Tramín červený, z oblasti trnavského kraja,
Cena predsedu Združenia Malokarpatská vínna cesta, za najvyššie hodnotenú kolekciu minimálne troch vín od jedného
výrobcu vyrobených z hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti,
Cena Doroty Pospíšilovej za najvyššie hodnotené víno vyrobené z novošľachtených slovenských odrôd. Cenu venuje Vincech –
Trnavský spolok priateľov vína,
Cena Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku za najvyššie hodnotené biele suché víno vyrobené z hrozna slovenského
pôvodu, ročníka 2019 a staršie,
Každé víno môže získať iba jednu z vyššie uvedených cien.
Diplom
Dostanú ho vína, ktoré získajú titul šampióna, vína ocenené veľkou zlatou a víťazi kategórií, v ktorých nebol udelený šampión.
Vína ocenené zlatou medailou a striebornou medailou dostanú diplom na vyžiadanie do 30. Júna 2021.

VIII. Samolepky súťaže
Samolepky súťaže Víno Tirnavia s označením šampión, veľká zlatá medaila, zlatá medaila a strieborná medaila sú ochrannou
známkou súťaže Víno Tirnavia. Akékoľvek použitie logotypu súťaže Víno Tirnavia je možné len so súhlasom organizátorov
súťaže.

IX. Penalizácia
Organizátor si vyhradzuje právo kontroly analytických parametrov ktoréhokoľvek vína, predovšetkým však vín, ktoré získajú
niektoré z ocenení. O kontrolu vína môže požiadať aj predseda hodnotiacej komisie. V prípade zjavného nesúladu medzi
hodnotou uvádzanou v prihláške a laboratórne stanovenou, budú kontrolované všetky vína z dotknutého vinárstva. V prípade
nálezu nesúladu pri ďalšom víne, budú eliminované všetky vína z dotknutého vinárstva. V takomto prípade má organizátor
právo rozhodnúť o vylúčení vinárstva na dobu 3 roky z účasti v súťaži Vino Tirnavia. Ustanovenie sa dotýka predovšetkým
hodnôt zvyškového cukru, môže byť však aplikované na ktorýkoľvek analytický parameter.

X. Ostatné ustanovenia
Štatút môže byť doplnený či pozmenený výhradne formou dodatku, ktorý bude zverejnený na stránke www.trnava.sk a
www.vinko.sk

