VINOHRADNÍCKY SPOLOK STARÁ HORA JAROK
Výbor vinohradníckeho spolku „Stará Hora Jarok“ Vás pozýva na XXIX. ročník výstavy vín, ktorá sa
bude riadiť podľa nasledujúcich ustanovení :

ŠTATÚT VÝSTAVY VÍN „JAROK 2015“
1. Organizátor:
- Vinohradnícky spolok Stará Hora Jarok
- Obec Jarok, so sídlom Obecný úrad Jarok, Hlavná 176, Jarok

2. Termíny:
22.2.2015 nedeľa o 14:00 hod. Odborná degustácia vín v kultúrnom dome pod vedením Ing. Pavla
Bíru.
28.2.2015 sobota o 19:00 hod. Výstava vín spojená s verejnou ochutnávkou v kultúrnom dome
v Jarku.

3. Súťažné kategórie:
I. Vína biele tiché (bez rozdielu zvyškového cukru)
II. Vína ružové tiché (bez rozdielu zvyškového cukru)
III. Vína červené tiché (bez rozdielu zvyškového cukru)

4. Dodanie súťažných vzoriek:
Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať 3 fľaše s minimálnym obsahom 0,75 l.
Vystavovateľ si môže vyzdvihnúť fľaše na súťažné vzorky v dňoch:
20.2.2015 (piatok) od 18:00 do 20:00 v Sitárovom dome (oproti kostolu)
21.2.2015 (sobota) od 8:00 do 10:00 taktiež v Sitárovom dome
Prihlasovateľ na vlastné náklady zabezpečí dopravu 3 ks fliaš z každej prihlásenej vzorky v sobotu
21.3.2015 od 17:00 do 21:00 hod. do kultúrneho domu v Jarku.
Upozorňujeme vystavovateľov, že po uvedenom termíne nebude možné z technických príčin ďalšie
vzorky zaradiť do súťaže.
Dodané vzorky sa stávajú majetkom usporiadateľa. Každá vzorka musí byť označená týmito údajmi:
- odroda, názov vína
- prívlastok, ak ho vzorka spĺňa
- ročník
- meno, telefonický kontakt a adresa vystavovateľa
- kategória vína (I. - III.)
Formulár na označenie súťažnej vzorky je prístupný na
http://www.jarok.sk/index.php/site-map/vinohradnicky-spolok-stara-hora
Vinohradnícky spolok Stará Hora Jarok si vyhradzuje právo zakúpiť z vín ocenených titulom
„šampión“ alebo „cena starostu obce“ 5 l za trhovú cenu.

5. Organizácia súťaže a zásady hodnotenia vína:
Vína budú hodnotené 100–bodovým systémom O.I.V./UIE.
Na priebeh hodnotenia bude dohliadať vedúci súťaže, ktorý je zároveň garantom nad celou súťažou:
Ing.Pavel Bíro.

Členovia komisií budú hodnotiť vína anonymne. Odborná degustácia sa bude konať v jeden deň.
Degustované vzorky budú hodnotené podľa súťažných kategórií, ročníka a podľa všeobecných zásad
senzorického hodnotenia vína. Vína budú predkladané anonymne v degustačnom pohári, do ktorého
budú vzorky nalievané pod prísnym dohľadom odborného garanta s určením prívlastku a ročníka.
Predsedov a členov minimálne trojčlenných hodnotiacich komisií menuje organizačný výbor súťaže.
Jednotliví členovia komisie budú pracovať samostatne. Výslednou známkou hodnoteného vína bude
číselný údaj, ktorý vzíde z aritmetického priemeru hodnotení jednotlivých degustátorov.
Podnety v rámci odbornej degustácie rieši vedúci súťaže v spolupráci s organizátorom.
Do finále súťaže (rozstrel) postupuje z každej komisie víno, ktoré vyberú členovia komisie. Poradie od
druhého miesta je určené podľa počtu získaných bodov.

Bodovanie:
Zlatá medaila 88 – 100,00 bodov
Strieborná medaila 80 – 87,99 bodov
Bronzová medaila 72 – 79,99 bodov

6. Výsledky výstavy vín:
Štatút a výsledky hodnotenia vín budú zverejnené v katalógu výstavy vín a na internetovej stránke
obce Jarok
http://www.jarok.sk/index.php/site-map/vinohradnicky-spolok-stara-hora
7. Ceny a diplomy:
Ceny a diplomy budú odovzdané 28.februára 2015 o 19:30 hod. v Kultúrnom dome v Jarku na
slávnostnom otvorení výstavy.
Každý vystavovateľ má nárok na jeden katalóg, bez ohľadu na počet dodaných vzoriek.
Vystavovateľ má nárok na degustačný pohárik s logom výstavy vín za každú dodanú vzorku.

8. Ocenenia:
1/ Šampión výstavy v kategórii bielych vín
2/ Šampión výstavy v kategórii červených vín
3/ Šampión výstavy v kategórii ružových vín
4/ Cena starostu obce – najlepší vystavovateľ obce Jarok v kategórii bielych vín
5/ Cena starostu obce – najlepší vystavovateľ obce Jarok v kategórii červených vín
6/ Diplom obdrží šampión a všetky zlaté, strieborné a bronzové medaily.

9. Záverečné ustanovenia:
Na výstave je dovolené konzumovať iba víno, ktoré sa zúčastnilo súťaže a je ponúkané a nalievané
organizátorom výstavy.
Organizátor si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tento štatút v opodstatnených prípadoch. Zmeny
a doplnky budú bez odkladu zverejnené.

V Jarku, dňa 26.1.2015

Ing. Vladimír Bako .
Predseda VS SH Jarok

