Regionálny salón vín Hontu 2022
Dudince

Regionálny salón vín Hontu
Regionálny salón vín Hontu je súťaž vín vyrobených profesionálnymi vinármi a vinohradníkmi, ktorých vinice
alebo sídlo sú na historickom území regiónu Hont.
Miesto a termín odovzdania súťažných vzoriek
Vzorky je možné odovzdať v dňoch 27.4.2022 – 2.5.2022 na nasledovných zberných miestach :
- Recepcia hotela Minerál, (čas zberu a kontakt budú v predstihu upresnené)
Upozorňujeme všetkých záujemcov, že vzorky prinesené po 2.5.2022,18:00 nebudú z organizačných dôvodov
prijaté a zaradené do súťaže.
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, odroda alebo značka
- Ročník
- Zatriedenie vína, prípadne cukornatosť muštu pri zbere
- Zaradenie do súťažnej kategórie
- Meno, adresa, telefón a e-mail vystavovateľa

Poplatky
Mnohí vinári, ktorí sa Regionálneho salónu vín zúčastňujú nám od začiatku organizácie Hontianskeho súdka
nezištne pomáhajú. Z tohto dôvodu sme pre nich v roku 2012 vymysleli tento reprezentatívny výber, ktorý je bez
akýchkoľvek poplatkov.
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. Ostatné vína
Hodnotenie vín
Vína budú hodnotené degustátormi, ktorí nemajú trvalý pobyt v regióne Hont, ani nemajú žiaden vzťah ku
ktorémukoľvek regionálnemu výrobcovi vína. Vínna budú hodnotené anonymne v minimálne päťčlenných
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
Vínam, ktoré získajú 90 a viac bodov bude udelené ocenenie Zlaté víno z Hontu 2022. Podmienkou udelenia
tohto ocenenia je, že výrobca má sídlo na historickom území regiónu Hont.
Nálepky
Vinár, ktorého víno získa ocenenie Zlaté víno z Hontu 2022 bude mať možnosť si objednať nálepky a označovať
nimi fľaše s oceneným vínom.
Ostatné
Súťaž Regionálny salón vín Hontu je určená najmä pre vinárov z regiónu Hont. Vína od výrobcu, ktorý nemá
sídlo v regióne Hont budú komisiou ohodnotené a následne samostatne vyhodnotené v záverečnom hodnotení.
Organizátori umožnia všetkým zúčastneným vinárom prezentáciu ich vín na verejnej degustácii v hoteli Minerál
v Dudinciach dňa 20.5.2022. Záujem o prezentáciu na podujatí je potrebné nahlásiť organizátorom najneskôr do
12.5.2022.

