Statut
Celostátní výstavy málo pěstovaných odrůd v Hovoranech
17. 5. 2014
pořádané pod záštitou Svazu vinařů ČR,
1. Pořadatel soutěže
Soutěž je organizována Spolkem Hovoranských vinařů o.s.

2. Určení soutěže
Soutěž je otevřena pro vína z odrůd révy vinné, která nejsou a nemají v genofondu podíl PIWI
(rezistentních) odrůd. Odrůdy ze seznamu uznaných odrůd jsou vyjmenována na přihlášce, pro ostatní
neuznané odrůdy (novošlechtění, staré odrůdy) a jejich cuvée je soutěž otevřena.
Výstava je určena pouze pro vína ročníku 2013.

3. Množství láhví
Soutěžící vydá bezplatně 3 lahve (o obsahu 0,75 l, výběr z hroznů 0,5 l, speciální výběr 0,375 l) do
vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení.
Každá láhev musí být soutěžícím zřetelně označena – výrobce, odrůda, ročník sklizně hroznů.

4. Přihláška
Účastník soutěže vyplní přihlášku s údaji o výrobci a o každém vzorku. Přihláška musí obsahovat
nejméně tyto údaje: jméno a přesná adresa výrobce, kontaktní telefon výrobce, označení odrůdy vína,
ročníku.
Vyplněním a předáním přihlášky souhlasí přihlašovatel se zpracováním a publikací údajů o výrobci a
vínu v katalogu výstavy a odborném tisku.

5. Odběr vzorků
Odběr vzorků probíhá do 7. 5. 2014 do 12,00 hod. v prostorách prodejen BS vinařské potřeby
(Znojmo, Mikulov, Velké Bílovice). Pro oblast Čechy je sběrné místo ve Vinařství Kraus, Mělník
Další možností je osobní doručení vzorků ve středu 7. května 2014 od 17 hodin v Hovoranech v místní
Sokolovně. Při odběru vzorků bude vyžadována přihláška.

6. Termín a místo hodnocení
Hodnocení vín proběhne v pátek 9. května 2014 v 17,30 hodin v prostorách Sokolovny v Hovoranech.

7. Hodnotící komise
Členy komise jmenuje organizátor z řad vinařů i odborné veřejnosti. Předpokladem účasti v komisi jsou
přiměřené zkušenosti s hodnocením vín.

8. Hodnotící systém
Vína budou ohodnocena stobodovým systémem mezinárodní unie enologů.

9. Medaile a champion
Bude vyhlášen vítěz bílých, červených a rosé vín. Z těchto vítězů bude vybrán champion výstavy. O
systému udělení ostatních medailí, popř. diplomů bude rozhodnuto před samotným hodnocením podle
množství přihlášených vzorků v jednotlivých odrůdách.
K oceněným vínům si budou vinaři mít možnost zakoupit zlaté, stříbrné a bronzové medaile k označení
láhví.

