MEDITRINA – DEGUSTACE ŽEN
EN
-MDŽMD
1. ročník mezinárodní soutěže vín 2015
STATUT SOUTĚŽE
I.

Pořadatel , organizátor
Pavla Škrabalová, Pavla Škrabalová a kolektiv

II. Cíl soutěže
Pozvednout povědomí veřejnosti o přínosu žen do vinařského světa. Přiblížit nejlepší česká, moravská a
zahraniční vína z pohledu žen.
Odborně posoudit vína z různých vinařských oblastí a tím podpořit výrobu a prodej vín.
Zprostředkovat osobní výměnu zkušeností a poznatků mezi ženami z vinohradnicko - vinařského oboru.
Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů mezi výrobci vína,
obchodníky a spotřebiteli nejen mezi ženami.
III. Podmínky účasti v soutěži
1. Soutěž se vyhlašuje pro vína zemská, jakostní a jakostní s přívlastkem původem z České republiky a ostatních
zemí ES odpovídajících kategorií. Dále lze přihlásit i vína původem mimo Evropské společenství.
2. Vína přihlášená do soutěže musí odpovídat Zákonu o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb., v platném
znění (dále jen zákon) a souvisejícím předpisům Evropských společenství. Zahraniční vína přihlášená do soutěže
musí odpovídat legislativě platné v zemi původu tohoto vína.
3. Přihláška musí být poslána výhradně přes www.elwis.cz, kde bude přihlášen každý vzorek vína. Vytištěná
přihláška musí být odevzdána současně se vzorky vín na sběrná místa od 12. ledna 2015 do 27. února 2015.
Přihláška obsahuje identifikaci přihlašovatele (případně výrobce vína, pokud je odlišný od přihlašovatele) a u
jednotlivých přihlašovaných vín identifikace minimálně s těmito údaji:
• obchodní název vína
• odrůda, resp. cuvée
• jakostní zařazení podle vinařského zákona
• ročník sklizně
• vinařská oblast, podoblast, příp. obec a viniční trať
• kategorie
• číslo šarže
• obsah zbytkového cukru – glukóza + fruktóza (g/l)
• objem alkoholu (% obj.)
• objem láhve
• evidenční číslo jakosti (v případě vín jakostních a jakostních vín s přívlastkem)
4. Účastnický poplatek za jeden vzorek činí 200 Kč a bude hrazen v hotovosti při předávání vzorků, nebo
zasláním na účet nejpozději do 2. března 2015.
Č. účtu v České republice: 2400701075/2010
Jiné měny a mezinárodní platby: IBAN:CZ0720100000002400701075 SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Každá láhev musí být soutěžícím označena podle platného zákona. Nesprávné označení vzorku vylučuje
příslušné víno ze soutěže.
5. S každým přihlášeným vzorkem musí výrobce předat kopii Rozhodnutí SZPI, resp. MZe,
o zatřídění jakostních vín, jakostních vín s přívlastkem, jakostních šumivých vín s.o. a jakostních aromatických
šumivých vín s.o. (lze nahradit evid. č. jakosti v přihlášce). V případě zemských vín je třeba současně s vínem
předat doklad o původu hroznů. Součástí přihlášky je též chemická analýza z akreditované laboratoře nebo
laboratoře pověřené SZPI. Zahraniční vína musí splňovat veškeré legislativní náležitosti země v níž byly
vyrobeny.
6. Množství vyrobeného vína přihlášeného do soutěže není stanoveno.
7. Soutěžící poskytne bezplatně 3 lahve bez rozdílu objemu do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby
senzorického posouzení a návaznou prezentaci soutěžních vzorků. Karton se soutěžním vzorkem označte „MDŽ
2015“.

IV. Kategorie
A. Bílá tichá vína suchá a polosuchá
vína s max. 18 g cukru v litru, pokud rozdíl zbytkového cukru a celkového obsahu kyselin přepočtený na
kyselinu vinnou je 10 gramů nebo méně.
B. Červená tichá vína suchá a polosuchá (viz kategorie A)
C. Rosé a klarety suché a polosuché (viz kategorie A)
D. Tichá vína poloslaná
Obsah zbytkového cukru ve víně je větší než nejvyšší hodnota stanovená pro vína polosuchá, ale dosahuje
nejvýše 45 g/l.
E. Tichá vína sladká (vína nad 45g/l zbytkového cukru, bez rozdílu barvy a použité technologie)
F. Šumivá a perlivá vína
Minimální počet pro otevření kategorie je 5 přihlášených vzorků.
V. Hodnocení vín:
Hodnocení vín proběhne dne 7. března 2015 v sále Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.
Prezentace degustátorek v 8,00 hod., začátek hodnocení v 8.30 hod.
Vína se hodnotí 100 bodovým systémem mezinárodní unie enologů. Jednotlivé vzorky jsou sestaveny podle
odrůd, ročníku a obsahu zbytkového cukru. Vína se předkládají anonymně, pouze s číslem vzorku.
Všechna vína budou dekantována.
VI.

Odborné komise:

Hodnotitelky budou vybrané degustátorky z Čech a Slovenska.
Hodnocení vín budou provádět odborné komise s počtem nejméně 4 degustátorek a předsedkyní komise.
Hodnocení každé komise řídí předsedkyně komise. Hodnocení předsedkyně komise se započítává do celkového
hodnocení. Výsledkem je bodová hodnota tvořená průměrem bodů jednotlivých hodnocení všech degustátorek
komise.
Členky odborných komisí a jejich předsedkyně jmenuje pořadatel soutěže z řad odborné veřejnosti. Všechny
hodnotitelky musí být držitelky platného osvědčení o degustační zkoušce, která vyhovuje podmínce uvedené v
příloze č. 14, vyhlášky č. 323/2004 Sb., v platném znění. Na základě rozhodnutí pořadatele může být v
odůvodněných případech umožněno hodnocení rovněž degustátorce, která výše uvedené podmínky nesplňuje,
avšak má zkušenosti s odbornými soutěžemi a její odbornost převyšuje obecné standardy.
VII. Vyhodnocení vín a ceny:
Ohodnoceným vínům budou uděleny Zlaté medaile (85.0 - 100 b.) , Stříbrné medaile (83.0 - 84.9 b.) a Bronzové
medaile (81,0 -82,9 b.).
Nejlépe ohodnocené víno z celkového hodnocení získá titul Champion soutěže Meditrina.
Nejlépe ohodnoceným vínům v jednotlivých kategoriích vyjma Championa soutěže budou uděleny ceny Vítěz
kategorie. Za nejlepší kolekci vín (kolekce - 4 vzorky) bude udělen diplom Nejlepší kolekce Meditriny 2015.
VIII. Možnosti propagace:
1. Pronájem prostoru v sále výstavy cca 2 x 3m 500,- Kč.
2. Možnosti další reklamy a propagace, např. viditelně umístěné logo, rozdávání promotion materiálu apod.
po domluvě s pořadatelkou.
IX.
Zvláštní ustanovení:
1.
2.

3.
4.
5.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže spolu se zajímavým programem, tancem a degustací soutěžních
vzorků proběhne 7. března 2015 v Sokolovně ve Velkých Pavlovicích. Začátek v 19,00 hod.
Pořadatel si vyhrazuje právo na tisk a distribuci medailí s logem Meditrina pro oceněná vína. Svévolné
označování vín s logem Meditrina je považováno za porušení statutu, nekalé soutěžní jednání a zasahování
do práv pořadatele.
Pořadatel vydá pro oceněné víno na požádání vystavovatele medaile za cenu stanovenou organizačním
výborem soutěže vín Meditrina.
Náklady spojené s výrobou medailí hradí účastník.
Pořadatel zveřejní statut, přihlášku a výsledky hodnocení vín na www.elwis.cz a www.meditrina.cz

X.

Sběrná místa pro vzorky vín a přihlášky

A:
VELKÉ PAVLOVICE
Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace
Nádražní 1/1, Velké Pavlovice, 691 06
Pracovní doba: po-pá 7:00 – 15:30 hod.
Tel.: +420 519 325 313, +420 774 364 010

C:
INFORMAČNÍ CENTRUM
Praha 3
Milešovská 1

B:

D: Vinařství Jiří Barabáš

VELKÉ BÍLOVICE

- BS VINAŘSKÉ POTŘEBY

Žižkovská 1230
691 02 Velké Bílovice
email:info@vinarskepotreby.cz
tel: 519347524
Po - Pá: 7:30 - 17:00
So:
7:30 - 11:00

Strachotice 361

tel - 604810897
email: vinarstvi.barabas@o2active.cz
každý den dopoledne, odpo ,ut, čt, pá

Kontakt: Pavla Škrabalová, email: pavlaskrabalova@seznam.cz, tel 734477561

