Hodnotiace komisie:
1. V komisii hodnotí každý člen samostatne.
Funkcia degustátora je čestná.
2. Na návrh organizácie, alebo iného dodávateľa
predsedov komisií určí organizátor výstavy.
3. Predseda komisie od členov preberá jednotlivé
hodnotenia za vzorku a výsledný priemer za
okrúhli na celé body. Zodpovedá za vypísanie
degustačného hárku so spriemerovaným hod
notením a zabezpečí dodanie najlepšej vzorky
pre ďalšie hodnotenie.
4. Organizátor zriadi 5 člennú subkomisiu na vy
hodnotenie šampióna bielych a červených vín.
Subkomisia bude zložená z vedúceho degustácie
a 4 zástupcov. Podmienkou účasti v subkomisii
je, aby jej člen predtým nehodnotil v komisii.
5. Predsedovia komisii, ktorí budú hodnotiť rov
nakú odrodu určia víťaza aj za účasti člena
subkomisie. Podľa potreby môžu upraviť body
víťaznej vzorky.
6. Do súťaže o šampióna výstavy postúpia víťazi
odrôd a ostatné najvyššie hodnotené vzorky
komisii.
7. Výsledky hodnotenia budú uvedené v katalógu
výstavy.

Ostatné podmienky
1. Organizátor umožni profesionálnym výrobcom
a vinárskym podnikom prezentáciu vín na výsta
ve aj bez účasti v súťaží, ich VÍf"!.a budú v katalógu
uvedené bez bodového zisku a budú umiestnené
oddelene. Nemôžu tak získať ocenenie zo súťaže.
2. Ocenení vystavovatelia dodajú za úhradu aspoň
3 fľaše víťaznej odrody pre zabezpečenie jej do
statku počas trvania výstavy.
3. Ocenení vystavovatelia majú právo označiť svoje
víno samo lepkami OW Skalica 2022 a to násle
dovne: víťazi kategórií s označením šampión
výstavy, zlaté a strieborné medaile podľa získa
ných bodov.

Organizátor ustanovuje jednotné vstupné na výstavu:
10,- € pre osobu / v cene katalóg, pohárik
a voľná ochutnávka vystavených vín/
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Samolepky Okresnej výstavy vín Skalica 2022
Samolepky s označením šampión, zlaté a strieborné
medaile sú ochrannou známkou súťaže. Usporiada
teľ si vyhradzuje právo na tlač a distribúciu samo
lepiek s logom Okresnej výstavy vín Skalica 2022
a na požiadanie zašle vystavovateľovi samolepky
podľa objednávky. Svojvoľné označenie vín s logom
OW Skalica 2022 je považované za porušenie šta
tútu a zasahovanie do práv usporiadateľa.
Objednávky na zakúpenie samolepiek prijíma
organizátor do 31 augusta 2022.

Kontakt na organizátora:
Ladislav Urík +421911256 477
ladislav.urik@grnail.com
lnemcovsky@azet.sk
Ladislav Nemčovský +421 910 590 887
Organizačný výbor výstavy
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8. Vína, ktoré hodnotiaca komisia vyradila zo sú
ťaže budú vystavené, ale nebodované.

Záverečné ustanovenie
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Vinohradnícky spolek Skalica a Mesto Skalica
organizuje Okresnú výstavu vín, ktorá sa uskutoč1ú d1'í.a 20. augusta 2022 v Dome kultúry v Skalici.
Na túto výstavu si Vás dovoľujeme pozvať a po
núkame možnosť na nej prezentovať Vaše vína.
Poslanie a cieľ výstavy:
Prezentácia, porovnanie a zhodnotenie vín zo
Skalického vinohrad1úckeho regiónu a priľahlých
oblastí okresu Skalica.
Podporenie domácej výroby čo najkvalitnejšíd1
vín v súčastných trendoch rozvoja vinárstva.
Sprostredkovanie neformálneho stretnutia od
bornej a širokej laickej verejnosti,výmena skúse
ností a poznatkov z vinárskeho oboru.
Rozvíjanie priateľských vzťahov medzi vinár
mi a propagácia spotreby kvalitných vín medzi
obyvateľmi.
Dôležité termíny a miesta konania:
Zber vzoriek: 3. - 5. augusta 2022 v spolkovom dome
vchod z Ružovej ulice, od 17:00- 20:00 hod.
Bordó fľaše na výmenu pri zbere
Hodnotenie vín - degustácia: 14. augusta 2022
Františkánsky kláštor, zo začiatkom o 9.00 hod.
Prezentácia od 8:30 hod.
Verejná ochutnávka vystavených vín:
20 augusta 2022 v Dome kultú1y v Skalici.
od 17:00 - 23:00 hod.
Odovzdanie cien víťazom súťaže:
20 augusta 2022 na výstave o 19:00 hod.

Súťažné podmienky:
1. Výstava je určená len pre vína vyrobené z viniča
hroznorodého.
2. Výstavy sa môžu zúčastniť výrobcovia vú1, práv
nické i fyzické osoby, ktoré plnia podmienky to
hoto štatútu.
3. Vína musia byť vyrobené v súlade s platným
zákonom č: 313/2009 Z.Z. Slovenskej republiky
o vinohrad1úctve a vinárstve.
4. Jedna vzorka obsahuje 3 fľaše o objeme 0,751.
/ u špeciálnych prívlastkových vín taktiež
3 fľaše - o objeme 0,3 - 0,5 litra/
5. Každá vzorka musí byť označená údajmi:
Meno a adresa vystavovateľa
Názov odrody / značka/
Ročník
Prívlastok/ stupeň cukornatosti pri zbere.
6. Vína budú hodnotené v kategóriách: biele, čer
vené a ružové odrodové alebo ich určené, prí
padne neurčené zmesi / cuveé/
7. Súťaž bude anonymná. Pôvodný štítok na vzor
ke bude naluadený číslom vzorky.
8. Pre senzorické hodnotenie vín sa použije
100 bodový systém O.1.V.
9. Dodané vzorky vín sa stávajú majetkom orga
nizátora výstavy.
10. Na 8 vzoriek organizátor očakáva vyslanie
1 degustátora. Zoznam degustátorov odovzdajte
pri zbere vzoriek.

Na základe hodnotenia budú vú1am priznané
následovné ocenenia:
Každý účastník súťaže obdrží diplom
86 bodov a viac - zlatý diplom.
Šampion bielych vín - vecná cena
Šampion červených vín - vecná cena
Najvyššie hodnotené ružové víno - vecná cena
Najvyššie hodnotené vmo v odrode/ zastúpené
minimálne 10 vzorkami/ - vecná cena
Cena od primátorky Mesta Skalica za najvyššie
hodnotenú kolekciu 5-ich vín - vecná cena

