STATUT
soutěžní výstavy vín
Benátecký hrozen
2017

3. června 2017
Město Benátky nad Jizerou

Akce se uskuteční pod záštitou ministra
zemědělství
Ing. Mariana Jurečky

1. Pořadatel:
Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 294 71
Benátky nad Jizerou
2. Termín a místo soutěže:
středa 10.5. 2017 od 9:00 hodin, velká zasedací
místnost MěÚ BnJ - odborná degustace soutěžní
výstavy vín „Benátecký hrozen 2017“ pod vedením
Ing. Miroslava Duda.
sobota 3.6. 2017 od 18:00 hodin, nádvoří zámku,
Benátky nad Jizerou, výstava vín „Benátecký
hrozen 2017“ se slavnostním vyhlášením výsledků
soutěže, ochutnávka vín pro veřejnost.
3. Soutěžní kategorie:
Do soutěže se přijímají bílá, růžová a červená
přírodní hroznová vína bez rozdílu ročníku
v následujících kategoriích:
I. Vína bílá tichá
(zbytkový cukr do 12 g/l)
II. Vína bílá tichá ostatní
(zbytkový cukr nad 12 g/l)
III. Vína růžová
IV. Vína červená tichá
(zbytkový cukr do 12 g/l)
V. Vína červená tichá
(zbytkový cukr nad 12 g/l)

4. Dodání soutěžních vzorků:
Z každého přihlášeného vzorku je potřeba dodat 4
lahve (min. obsah 0,75 l), nebo 5 ks s menším
obsahem s označením následujících údajů:
- název vína, odrůda
- přívlastek
- ročník
- obsah zbytkového cukru v g/l
- jméno a adresa vystavovatele
- e-mailová adresa vystavovatele
- kategorie podle obsahu cukru ve víně
Vzorky, prosím, dodávejte osobně dle Vaší
lokality na níže uvedená sběrná místa:
Čechy:
Městský úřad Benátky nad Jizerou, Zámek 49,
294 71 Benátky nad Jizerou, Česká republika
Odbor vnitřních věcí, školství a kultury,
tel.: 326 375 317,
e-mail: podatelna@benatky.cz
Vzorky jsou přijímány od úterý 18. dubna
do pátku 5. května 2017:
Pondělí, středa: 7:30 – 17:00 hodin
Úterý, čtvrtek: 7:30 – 14:30 hodin
Pátek:
7:30 – 14:00 hodin
Morava:
Petra Otřísalová, Stálá vinařská expozice
Dům U Synků, Dukelské nám. 23
693 01 Hustopeče, Česká republika
Tel.: 775 095 526
e-mail: otrisalova@hustopece.cz
Vzorky možno dodávat Po-pá 9:00-16:00
Ing. Jiří Teplý, Vinařská komise,
tel.: 602 706 803
e-mail: vinarstvi@hustopece-city.cz

Slovensko:
Ing. Miroslav Dudo, Potočná 1, 900 01 Modra,
Slovenská republika
e-mail: info@vinodudo.sk
Vzorky vín, prosím, dodejte spolu s vyplněnou
přihláškou. Za přihlášení vzorku vína se neplatí
žádný registrační poplatek. Vzorky zůstávají
majetkem pořadatele. Katalog z výstavy obdrží
každý vystavovatel zdarma.
5. Organizace soutěže a zásady hodnocení vína:
Každý člen komise senzoricky hodnotí vzorky
samostatně a anonymně podle 100 bodového
systému Mezinárodní unie enologů U.I.E. Každá
komise bude složena z pěti-šesti členů. Každé
komisi bude předsedat předseda, jehož bodování se
započítá do průměru hodnocení vín. Soutěž je
řízena odborným vedoucím hodnocení, Ing.
Miroslavem Dudem, kterého jmenoval pořadatel.
Z každé hodnotící komise postupují 3 nejvýše
ohodnocená vína do finálového rozstřelu, ve
kterém bude vybrán šampión výstavy (bílé víno z
kategorie I. a II., růžové víno z kategorie III. a
červené víno z kategorie IV. a V.). Členy výběrové
komise jsou předsedové komisí. Pokud bude méně
než 20 vzorků, bude šampión soutěže vybrán
z nejvýše ohodnoceného vína.
Soutěžní vína budou ohodnocena následovně:
Velká zlatá medaile
92 – 100,00 bodů
Zlatá medaile
88 – 91,99 bodů
Stříbrná medaile
84 – 87,99 bodů
Bronzová medaile
80 – 83,99 bodů
V souladu s doporučením O.I.V bude udělených
maximálně 30% medailí. Udělené medaile jsou
vázáné na konkrétní šarži vína.

6. Samolepky „Benátecký hrozen 2017“
Samolepky s označením šampión, velká zlatá,
zlatá a stříbrná medaile jsou ochrannou
známkou soutěže „Benátecký hrozen 2017“.
Organizátor si vyhrazuje právo na tisk a
distribuci samolepek s logem „Benátecký
hrozen 2017“ pro oceněná vína. Organizátor na
požádání zašle vystavovateli samolepky podle
objednávky za předem stanovenou cenu. Ceník
bude uveden v katalogu z výstavy.
Svévolné označování vín s logem soutěže
je požadované za porušení statutu soutěže a
práv organizátora. Pokud organizátor zjistí
takové porušení, bude vystavovatel vyloučen
ze soutěže v dalších ročnících. Samolepky
„Benátecký hrozen 2017“ je možné použít
pouze na oceněné víno.

► ŠAMPIÓNI VÝSTAVY
►bílá vína z kategorií I. a II.
►růžová vína z kategorie III.
►červená vína z kategorií IV. a V.
►Cena pro nejvýše ohodnocené české víno
Nejvýše ohodnocené české víno.
► Cena pro nejvýše ohodnocené moravské víno
Nejvýše ohodnocené moravské víno.
► Cena pro nejvýše ohodnocené slovenské víno
Nejvýše ohodnocené slovenské víno.
10. Informace:
Městský úřad Benátky nad Jizerou,
Renata Krausová
Odbor vnitřních věcí, školství a kultury
Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou
326 375 317, krausova@benatky.cz

7. Výsledky soutěže „Benátecký hrozen 2017“:
Statut a výsledky soutěže budou zveřejněny
v katalogu z výstavy a na internetových stránkách
www.benatky.cz.

8. Ceny a diplomy:
Ceny a diplomy budou předány při slavnostním
vyhlášení výsledků v sobotu 3. června 2017 od
18:00 hodin na nádvoří zámku v Benátkách nad
Jizerou.
9. Ocenění soutěže „Benátecký hrozen 2017“:
Na základě dosažených výsledků budou přiznána
vínům následující ocenění:

Jaroslav KRÁL
starosta města Benátky nad Jizerou

