HONTIANSKY SÚDOK 2014, Dudince
Propozície
Hontiansky súdok je súťaž vín vyrobených amatérskymi vinármi a vinohradníkmi, ktorých vína sú určené len pre
ich rodiny a priateľov. Vinár v prihláške do súťaže svojim podpisom deklaruje, že jeho vína nikdy neboli a nie sú
predávané vo vinotékach, vinárňach alebo iných komerčných zariadeniach.
Miesto a termín odovzdania súťažných vzoriek
Vzorky je možné odovzdať v dňoch 21.4.2014 až 26.4.2014 na nasledovných zberných miestach :
- Recepcia hotela Minerál, Dudince
- Historická pivnica Šranko, Opatovská Nová Ves, Jozef Bašty, 0905 547 305
- František ZRUBEC, Lúčnica nad Žitavou 356, Tel: 0903 592 308
- Obecný úrad Dolné Plachtince, 047 483 00 03
- Na ďalších miestach po dohode na tel. č. 0907 174 350 alebo 0905 777 967
Dodania súťažných vzoriek
Jedna súťažná vzorka predstavuje 3 fľaše min. obsahu 0,75l, pričom každá fľaša musí byť označená (čitateľne
a nezmazateľne) nasledovnými údajmi:
-

Názov vína, použitá odroda alebo odrody
Ročník
Zatriedenie vína (ak je víno zatriedené), prípadne cukornatosť muštu pri zbere
Použitie dubového alebo agátového suda typu „barrique“ (nový vypálený sud)
Zaradenie do súťažnej kategórie
Meno, adresa, telefón a e-mail vystavovateľa

Poplatky
Poplatok za prihlásenie vzorky vína do HONTIANSKEHO SÚDKA 2014 sú 3 eurá za každú vzorku.
Súťažné kategórie
Do súťaže je možné prihlásiť víno v nasledovných súťažných kategóriách:
1. Víno biele suché
2. Víno biele polosuché a polosladké
3. Víno červené
4. Víno ružové
5. Víno prírodne sladké bez rozdielu farebnosti
6. Víno biele z priamo plodiaceho hybridu (biely samorodák)
7. Víno červené z priamo plodiaceho hybridu (červený samorodák)

Hodnotenie vín
Vína budú hodnotené anonymne v minimálne štvorčlenných komisiách. Každý člen komisie bude hodnotiť
samostatne. Body pre jednotlivé vína sa budú prideľovať podľa 100 bodového systému OIV. Výsledné
hodnotenie bude tvoriť aritmetický priemer hodnotení všetkých členov poroty. V rámci súťaže bude v každej
kategórii, podľa zásady OIV, udelených maximálne 30% medailí.
Ocenenia
V jednotlivých kategóriách budú podľa dosiahnutého bodového hodnotenia udelené nasledovné ocenenia:
- Veľký zlatý hontiansky súdok – minimálne 92 bodov
- Zlatý hontiansky súdok – minimálne 87 bodov
- Strieborný hontiansky súdok – minimálne 84 bodov
- Bronzový hontiansky súdok – minimálne 80 bodov
- Víno s najvyšším bodovým hodnotením získa titul Šampión.
- Víťaz odrody bude ocenený v prípade, ak bude v súťaži aspoň 10 vzoriek danej odrody.
- Kráľ hontianskych vinárov 2014 bude udelený vinárovi, ktorý prihlási do súťaže aspoň 3 vzorky a ktorých súčet
bodov bude najvyšší. V prípade väčšieho počtu prihlásených vzoriek od jedného vinára budú zohľadnené tri
vzorky s najvyšším bodovým ziskom.
- Kráľovná vína 2014 bude udelený vinárke ktorej víno dosiahne najvyšší počet bodov.
- Cena kúpeľov Dudince bude udelená najvyššie hodnotenému vínu odrody s najväčším počtom prihlásených
vzoriek.
- Cena firmy AUTOKAVOS bude udelená za najvyššie hodnotený biely samorodák (víno vyrobené z priamo
plodiaceho hybridu).
- Ceny firmy NIKARA bude udelená za najvyššie hodnotený červený samorodák (víno vyrobené z priamo
plodiaceho hybridu).
- Cena primátora mesta Dudince bude udelená vinárovi s trvalým pobytom v Dudinciach, ktorého víno dosiahlo
najvyšší počet bodov.
- Cena primátora mesta Krupina bude udelená vinárovi s trvalým pobytom v okrese Krupina, ktorého víno
dosiahlo najvyšší počet bodov.
- Cena starostu obce Sebechleby bude udelená vinárovi s trvalým pobytom v obci Sebechleby, ktorého víno
dosiahlo najvyšší počet bodov.
Ostatné
Keďže súťaž je určená pre amatérskych vinárov, organizátori vylúčia zo súťaže vzorky vinára, ktorého vína sú
uvádzané na trh v akejkoľvek forme. Organizátori si vyhradzujú právo zakúpiť za bežné ceny 5 fliaš víťazných vín
v jednotlivých kategóriách. Prihlásené vzorky sa po doručení stávajú majetkom usporiadateľov.

