Statut
20. ročníku soutěžní přehlídky vín moravské vinařské oblasti se zahraniční účastí
Miroslavský košt 2016,
konaném dne 7.3.2016 v kulturním domě v Miroslavi
Čl. 1. Organizace výstavy
Organizátor:
Předseda degustační komise:

Sdružení miroslavských vinařů
Andrej Pethö
Čl. 2. Poslání a cíl výstavy

1.
2.
3.

Odborně posoudit a porovnat vína ze Znojemské, Mikulovské, Velkopavlovické vinařské podoblasti s víny ze
Slovenska.
Zprostředkovat výměnu zkušeností a poznatků z vinohradnicko-vinařského oboru mezi výrobci vína a pěstiteli vína.
Navázat a prohloubit společenské vztahy mezi profesionálními a drobnými výrobci vína a spotřebiteli; setkání občanů
města Miroslavi s ostatními návštěvníky výstavy a upevnit spolupráci členů Sdružení miroslavských vinařů se
slovenskými vinaři z obcí Báhoň a Svätý Jur.
Čl. 3. Podmínky účasti

Na výstavu může každý výrobce vína přihlásit přírodní révové tiché víno bílé, růžové a červené. Každá láhev musí mít označení:
 Jméno a adresa vystavovatele (název firmy, sídlo)
 Odrůda a ročník
 Kategorie - podle zbytkového cukru ve víně (suché, polosuché, polosladké, sladké), postačuje kvalifikovaný odhad
 Přívlastek (nepovinné) - podle dosažené cukernatosti hroznů a způsobu zpracování (jakostní, kabinet, pozdní sběr, výběr
z hroznů, výběr z bobulí, ledové víno, slámové víno, botritické, apod.)
Startovné na přehlídce vín Miroslavský košt 2016 Organizátor nevybírá.
Pro účast na přehlídce vín Miroslavský košt 2016 se nevyžaduje certifikát o původu hroznů. Vína bez deklarace přívlastku, kategorie
anebo ročníku budou zatříděné jako jakostní suché r. 2015 z důvodu zařazení do komisí (viz Čl. 5). Vystavovatel dodá z každého
přihlášeného vzorku minimálně po 2 láhvích á 0,75 l.
Vystavovatel dostane zdarma katalog a za 3 a více vzorků i degustační skleničku (tu si musí vyzvednout nejpozději v den pořádání
koštu). Vzorky zůstávají majetkem organizátora přehlídky.
Vítěz některé z hlavních cen nebo vítězů odrůd poskytne Organizátorovi bezplatně či za úplatu /max. 100,- Kč za 0,7 l láhev/
minimálně další 3 láhve vítězného vína na účely veřejné ochutnávky. Pokud vystavovatel tyto láhve neposkytne, nesplní
podmínky soutěže a nebude vítězem v příslušné kategorii, vítězem se stane další víno v pořadí. Pokud vystavovatel tyto láhve
poskytne bezplatně, má nárok na bezplatnou vstupenku na Miroslavský košt 2016 pro jednu osobu.
Každý vystavovatel dává účastí na přehlídce vín Miroslavský košt svůj výslovný souhlas se zveřejněním výsledků soutěže v katalogu
výstavy.
Čl. 4. Registrace a sběr vzorků
1.
2.
3.

Osobně ve dnech 18. 2. a 19. 2. 2016 (čtvrtek, pátek) od 17.00 do 19.00 ve sklepě kulturního domu v Miroslavi.
Ve výjimečných případech (po telefonické domluvě tel: +420602758499) lze vína přihlašovaná do soutěže registrovat
elektronicky na email: vinari.miroslav@seznam.cz a to do 20.00 hod 20. 2. 2016.
Vína, která nebudou doručená, anebo elektronicky zaregistrovaná do uvedeného termínu, nebudou do soutěže zařazena z
důvodu administrativní přípravy degustace.
Čl. 5. Organizace degustace a zásady hodnocení vín

Odborná degustace se koná dne 26.2.2016 v kulturním domě v Miroslavi, prezentace od 15.30, zahájení v 16.00.
Odbornou degustaci vede předseda degustační komise.
Vína jsou hodnocena anonymně podle 100 bodového mezinárodního systému.
Počet jednotlivých subkomisí určuje organizátor soutěže společně s předsedou degustační komise v závislosti na množství dodaných
vzorků k hodnocení. Předsedy jednotlivých komisí určuje organizátor soutěže společně s předsedou degustační komise.
Komise pracují „u kulatého“ stolu. Vzorky jsou komisi předkládané podle všeobecných zásad senzorického hodnocení vín.
Funkce degustátora je čestná a nezastupitelná.
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Vyhodnocení:
Pokud je většina komisí pětičlenných, rovná se celkové hodnocení vína aritmetickému průměru středních hodnot, po eliminaci
nejvyšší a nejnižší hodnoty, (u 4 členné komise se hodnocení předsedy počítá 2krát s tím, že jak se jedno jeho hodnocení eliminuje
jako extrémní, druhé se započítává do průměru). Pokud je většina komisí čtyř a méně členná, rovná se celkové hodnocení vína
aritmetickému průměru obdržených bodů od všech členů komise.
V degustačním seznamu jsou uvedené údaje: č. vzorku, odrůda a ročník (přívlastek se neuvádí). Bodové hodnoty z komisí se v
katalogu zaokrouhlí podle matematických pravidel na jedno desetinné místo. Z každé komise postoupí nejlépe hodnocené víno
(vyberou členové komise) do rozstřelu o Šampióny (zvlášť bílé a červené víno). Hodnocení vín v rozstřelu provede 5 vylosovaných
předsedů jednotlivých komisí pod dohledem Předsedy komise na zvláštním rozstřelovém hodnotícím formuláři, a to zvlášť pro vína
bílá a červená. Při shodě rozstřelových bodů se Šampión určí podle počtu prvních umístění v rozstřelu. V katalogu výstavy nebude
uvedené u Šampiónů bodové hodnocení, ale označení „šampion“.
Šampiónem se stane víno s nejnižším počtem rozstřelových bodů.
Každé víno může získat nejvíce 1 ocenění.
Organizátor se zavazuje, že v případě nehodnocení (vyřazení) vzorku komisí nezveřejní identifikační údaje vystavovatele.
Čl. 6. Udělování ocenění
Body
93-100
86-92,9
82-85,9
75-81,9

bodů
bodů
bodů
bodů

ocenění
označení v katalogu
VZ- Velká zlatá medaile
VZ
Z- Zlatá
Z
S- Stříbrná
S
B- Bronz
B

věcná cena
(diplom)
(diplom)
(diplom na vyžádání)
(bez diplomu)

Hlavní ceny (oceněny věcnou cenou a diplomem):









Šampión bílých vín - vybrán v rozstřelu
Šampión červených vín - vybrán v rozstřelu
Nejlepší růžové víno - nejvýše ohodnocené růžové víno v komisi, nebo v rozstřelu, bude-li hodnotit růžová vína více
komisí
Nejvýše hodnocené víno ročníku 2015 - víno ročníku 2015, které získalo nejvyšší ohodnocení ve všech komisích
Nejvýše hodnocené víno miroslavského výrobce - víno výrobce z Miroslavi, které získalo nejvyšší ohodnocení ve všech
komisích
Nejvýše hodnocené víno zahraničního výrobce - víno výrobce ze zahraničí, které získalo nejvyšší ohodnocení ve všech
komisích
Nejvýše hodnocené víno drobného výrobce - víno výrobce, který vyrábí víno pro své potěšení a nemá na tuto činnost
živnost a získalo nejvyšší ohodnocení ve všech komisích
Nejvýše hodnocené víno velkovýrobce - víno výrobce, který má výrobu vína jako svůj předmět podnikání a získalo
nejvyšší ohodnocení ve všech komisích

Nejlepší víno v odrůdě drobného výrobce (oceněny věcnou cenou a diplomem):
Získá nejvýše hodnocené víno drobného výrobce v dané odrůdě. Podmínkou pro udělení této ceny je vystavení nejméně 8 vzorků
dané odrůdy, které pocházejí nejméně od pěti výrobců. Z odrůd, které nesplní početní zastoupení, bude vybráno k tomuto ocenění
jedno bílé a jedno červené nejvýše ohodnocené víno.
Nejlepší víno v odrůdě velkovýrobce (oceněny diplomem):
Získá nejvýše hodnocené víno velkovýrobce v dané odrůdě. Podmínkou pro udělení této ceny je vystavení nejméně 8 vzorků
dané odrůdy, které pocházejí nejméně od pěti výrobců. Z odrůd, které nesplní početní zastoupení, bude vybráno k tomuto ocenění
jedno bílé a jedno červené nejvýše ohodnocené víno.

V Miroslavi, 28. 1. 2016
Za Sdružení miroslavských vinařů
Karel Benesch, předseda
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