Štatút výstavy vín Čifáre 2018

Vinohradnícky spolok Čifáre usporiada IV. Ročník výstavy vín s nasledovným štatútom, ktorý je
záväzný pre všetkých účastníkov.

1. Organizátor
Vinohradnícky spolok Čifáre so sídlom: Obecný úrad
V zastúpení: Ľudovít Gyurcsek ml. – predseda VSČ.

2. Termín a miesto konania
Zber vzoriek:
Miesto:

KD Čifáre

V dňoch :

23.3.2018 od 17:00 do 20:00
24.3.2018 od 11:00 do 13:00

Odborná degustácia – KD Čifáre dňa 25.3.2018
Verejná degustácia – KD Čifáre dňa 7.4.2018 od 17:00 do 23:00
Vyhlásenie výsledkov bude dňa 7.4.2018 o 19:00 v KD Čifáre

3. Súťažné kategórie
1. Vína biele tiché suché (zvyškový cukor do 4g/l)
2. Vína biele tiché ostatné (zvyškový cukor viac ako 4g/l)
3. Vína tiché ružové
4. Vína tiché červené suché (zvyškový cukor do 4 g/l)
5. Vína červené ostatné (zvyškový cukor viac ako 4g/l)
6. Samorodé

4. Dodanie súťažných vzoriek
Z každej vzorky prihlásenej do súťaže je potrebné na vlastné náklady dodať 3 fľaše (objem 0,75l).
Pri vínach s prívlastkom ľadový zber a slamové vína 3 fľaše (objem 0,35l) označené nasledovnými
údajmi:
-

Odroda

-

Prívlastok

-

Ročník

-

Kategória

-

Meno, adresa popr. tel.č. vystavovateľa
Výstava nieje určená pre firmy a vinárske spoločnosti.

5. Hodnotenie súťažných vín
Vína budú hodnotené 100 – bodovým systémom.
Predsedov a členov hodnotiacich komisií určí predsedníctvo súťaže.
Jednotlivý členovia komisie budú pracovať samostatne .
Z každej hodnotiacej komisie postúpia do finálneho rozstrelu dve vzorky vína.
Finálny rosztrel vyhodnotia predsedovia jednotlivých komisií.

6. Bodovanie
Zlatá medaila

88 – 100 bodov

Strieborná medaila

83 – 87,99 bodov

Bronzová medaila

78 – 82,99 bodov

Vínam oceneným zlatou a striebornou medailou bude udelený diplom.

7. Ocenenia
Šampión výstavy – víno, ktoré získa najmenej trestných bodov v finálnom rozstrele
Cena za najlepšie biele víno – podľa najvyššieho zisku bodov
Cena za najlepšie červené víno – podľa najvyššieho zisku bodov
Cena za najlepšie biele víno obce Čifáre
Cena za najlepšie červené víno obce Čifáre
Cena za najlepšiu kolekciu vín – minimálne 5 vzoriek s najvyšším bodovým priemerom
Cena starostu obce – cenu určí starosta obce z vín vybraných podľa bodového hodnotenia.
Jedno víno môže získať len jedno ohodnotenie.

Organizačný výbor Vinohradníckeho spolku Čifáre.

