Štatút
súťažnej výstavy vín VINUM

SUPERBUM 2011

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Vás pozýva dňa 1.4. 2011 na výstavu vín VINUM SUPERBUM 2011 do
priestorov Agrokomplexu v Nitre
3. ročník súťažnej prehliadky slovenských vín

Výstavné a súťažné podmienky
Vážení priatelia, organizačný výbor ŠVPS SR si Vás dovoľuje pozvať na 3 ročník
prestížnej celoštátnej súťaže slovenských vín VINUM SUPERBUM 2011. Predkladáme
Vám štatút súťaže, ktorý je záväzný pre všetkých účastníkov VINUM SUPERBUM 2011.

Organizácia súťaže
Hlavným organizátorom súťaže je ŠVPS SR zastúpená Ústredným riaditeľom Prof.
MVDr. Jozefom Bírešom, DrSc.
Spoluorganizátorom súťaže je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.
Degustácia vín sa bude konať 21.3. 2011 v priestoroch Agrokomplexu, v
„Západoslovenskej kolibe“. Účastnícky poplatok za vystavovateľa je 10 eur, pričom
počet vzoriek nie je obmedzený.
Vystavovatelia na súťažnú degustáciu poskytnú z každej vzorky po 5 fliaš / obsah 0,5;
0,75 l /. Každá fľaša musí byť označená týmito údajmi :
názov vína / odroda, zloženie kupáže /
ročník
prívlastok
meno a adresa vystavovateľa
kategória 1 až 7
Vystavovateľ priloží so vzorkami vyplnenú prihlášku vín s horeuvedenými vyplnenými
údajmi.
Súťaže sa môžu zúčastniť len vína vyrobené v zmysle platnej vinárskej legislatívy.

Zatriedenie súťažných vín do kategórií
1, Vína tiché biele suché / do 4 g/l /
2, Vína tiché biele polosuché / od 4 – 12 g/l /
3. Vína tiché biele polosladké / od 12 – 45 g/l /
4, Vína tiché biele sladké / viac ako 45 g/l /
5, Vína tiché ružové bez rozdielu zvyškového cukru
6, Vína tiché červené bez rozdielu zvyškového cukru
7, Tokajské vína
Organizátor si vyhradzuje právo na vytvorenie každej horeuvedenej kategórie
s minimálnym počtom 15 vzoriek vín.

Zberné miesto vzoriek
Centrálny zber je v Pivnici pod hradom (vinotéka), Podzámska ul. Č. 888, Nitra v dňoch
od 2.3. do 14.3. 2011 pondelok až piatok od 8.00 do 18.00 hod. kontakt: Ing. Mária
Chválová tel. 0918 805 209.

Podľa regiónov zbery vykonajú príslušní inšpektori:
Malokarpatská oblasť Ing. Laudová, PhD., tel. 0918805195
Ing. Prokop tel. 0918805200
Stredoslovenská oblasť: Ing. Oslík tel. 0918805212
Východoslovenská oblasť Ing. Krupa tel. 0918805217
Dodanie vzoriek je od 1.3. 2011 do 14.3. 2011.
Upozorňujeme, že po 14.3.2011 nebude možné z technických príčin ďalšie vzorky
zaradiť do súťaže.

Hodnotenie vzoriek vín
Vína sa budú hodnotiť 100 bodovým systémom medzinárodnej únie enológov / O.I.V /.
Členovia komisie budú hodnotiť vína anonymne. Funkcia hodnotiteľa je čestná,
bezpôžitková a musí byť držiteľom platného osvedčenia hodnotiteľa.
Výslednou známkou hodnoteného vína bude vyhodnotenie vzorky formou mediánu. Do
finále postupujú hodnotené vzorky po návrhu každej hodnotiacej komisie ich
predsedom, z ktorých budú vyberaní šampióni súťaže jednotlivých kategórii. Tituly
„šampión VINUM SUPERBUM 2011“ obdržia víťazi jednotlivých kategórií. Na výbere
šampiónov sa zúčastňujú vybraní hodnotitelia.
Bodovanie :
od 93 až 100 bodov - "Veľká zlatá medaila"
od 88 do 92,99 bodov - "Zlatá medaila"
od 84,00 do 87,99 bodov - "Strieborná medaila"
od 75 do 83,99 bodov - "Bronzová medaila"
Podľa pravidiel O.I.V. bude udelených najviac 30 % zlatých a strieborných medailí.
Slávnostné vyhodnotenie a udeľovanie cien sa uskutoční dňa 1.4. 2011
v priestoroch Výstavného areálu Agrokomplex Nitra, pavilón G o 11,00 hod.
v rámci medzinárodného veľtrhu AGROSALÓN Nitra. Ocenené vzorky vín zo
súťaže VINUM SUPERBUM 2011 budú zaradené do novozaloženej vinotéky
slovenských vín Agrokomplexu Nitra. Kontrakty sa môžu uzatvárať po vyhlásení
výsledkov.
Samolepky ocenení VINUM SUPERBUM 2011.
Samolepky s označením šampión, zlaté a strieborné ocenenia sú ochrannou známkou
súťaže VINUM SUPERBUM 2011. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na tlač
a distribúciu samolepiek s logom VINUM SUPERBUM 2011 a na požiadanie zašle
vystavovateľovi samolepky podľa objednávky. Svojvoľné označenie vín s logom VINUM
SUPERBUM 2011 je považované za porušenie štatútu a zasahovanie do práv
usporiadateľa.
Objednávky na samolepky si môžete objednať u organizátora súťaže:
Ing. Marek Závracký, PhD., ŠVPS SR oddelenie kontroly vína kontakt- 02/60257365,
0905 905 898, 0905 206 274, mail: zavracky@svssr.sk

Ceny Vinum Superbum
ŠAMPIÓN
jednotlivých kategórií
Cena
ÚSTREDNÉHO RIADITEĽA
Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR
za najvyššie hodnotenú kolekciu vín
Cena
REKTORA
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
za najvyššie hodnotené vína v jednotlivých kategóriách
Cena za
GRAFICKÝ DESIGN
VIGNETY
A DESIGN FLIAŠ
v rámci vinných kolekcií

Organizačný výbor VINUM SUPERBUM 2011
Prezident : Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
Predseda komisií : Ing. Marek Závracký, PhD.- 0905 905 898
Členovia : Doc. Ing. Oleg Paulen PhD.
– 037/6415799
Ing. Peter Prokop
- 0918 805 200
Ing. Jarmila Laudová, PhD.
- 0918 805 195
Ing. Mária Chválová
- 0918 805 209
Ing. Drahoslav Oslík
- 0918 805 212
Ing. Jaroslav Krupa
- 0918 805 217
Ing. Martin Kadlečík
- 0918 805 214
Ing. Jana Jančovičová
- 0905 435 531
Štatút, prihláška a výsledky hodnotenia vín VINUM SUPERBUM 2011 budú zverejnené
na, www.svps.sk, www.mvc.sk, www.vinko.sk ,

S pozdravom
Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
ústredný riaditeľ

