Festival kráľovských vín
Štatút, Skalica, 1. 9. 2019
Vinohradnícky spolek Skalica a Vínna cesta Záhorie, o.z. organizujú Festival
kráľovských vín, ako nominačnú výstavu do Národného salónu vín v súťaži červených vín
z oblasti, v ktorej je registrované Chránené označenie pôvodu (CHOP) pre značkové víno
Skalický rubín v Európskej Únii vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/2328 zo dňa
14. decembra 2017.
Účastníci súťaže:
Súťaž je určená výhradne nasledovným druhom vína:
Skalický rubín, značkové víno CHOP
Skalická frankovka, značkové víno
Frankovka modrá, odrodové víno
Súťaže sa môžu zúčastniť vinári, ktorých vinárska prevádzka sa nachádza na území
určenom rozhodnutím MP a RV SR č. 2883/2014-510, zo dňa 28. 4. 2014 a ktorí na výrobu
vína použil výhradne hrozno z tejto oblasti, ktorá je vymedzená nasledovným katastrálnym
územím:
Skalica, Mokrý Háj, Radošovce, Popudinské Močidlany, Prietržka, Vrádište.
Termíny a miesto konania súťaže
Súťažná degustácia sa uskutoční v piatok 23. 8. 2019 od 09.00 hod. v priestoroch
Vinotéky u františkánov, Kráľovská 16, Skalica
Festival Kráľovských vín s prezentáciou sa uskutoční v nedeľu 1. 9. 2019 od 14 00 hod.
do 22 00 hod. v priestoroch Domu kultúry v Skalici.
Slávnostné otvorenie festivalu a ocenenie víťazov sa uskutoční 1. 9. 2019 o 15 00 hod.
v rámci festivalu vo veľkej sále Domu kultúry v Skalici.
Dodanie a zber súťažných vzoriek
Súťažiaci dodá organizátorovi súťaže po 3 fľaše obsahu 0,75 l. Zberné miesto pre
vzorky je v Skalici, Vinotéka u františkánov, Kráľovská 16, v čase od 12. 08. 2019 do 21. 08.
2019 počas otváracích hodín.
Vzorky vín je potrebné označiť štítkom alebo etiketou na všetky fľaše a dodať spolu
s vyplnenou prihláškou. Prihlášku je nutné doručiť spolu so vzorkami vín alebo vyplniť priamo
na mieste pri odovzdávaní vzoriek. Vyplnená prihláška s prehlásením o sídle prevádzky vinára,
zložení vína a pôvode hrozna je neoddeliteľnou a povinnou súčasťou vzoriek vín. Pre získanie
ocenenia Kráľovský Skalický rubín 2019 je nutné doložiť kópiu certifikátu pre uvedenú vzorku
vína. Náhradné fľaše typu Bordó budú k dispozícii pri odovzdávaní vzoriek.

Každá vzorka vína musí byť označená nasledovnými údajmi:
Údaje na fľaši:
- názov odrody alebo značky vína
- ročník
- prívlastok – organizátor umožňuje vystavovateľom označiť vzorku vína prívlastkom podľa
platnej vinárskej evidencie
- meno a adresa výrobcu
Súčasťou každej vzorky je vyplnená prihláška (príloha č. 1), v ktorej musia byť
uvedené minimálne nasledovné údaje:
- názov odrody alebo značky vína
- ročník
- prívlastok – organizátor umožňuje vystavovateľom označiť vzorku vína prívlastkom podľa
platnej vinárskej evidencie
- meno a adresa výrobcu
- kategória ( viď súťažné kategórie 1 alebo 2 )
- sídlo prevádzky vystavovateľa ( adresa miesta spracovania), stačí obec alebo mesto
- použité odrody hrozna a ich % podiel (uvádza sa len u súťažnej kategórie 1)
- pôvod hrozna – katastrálne územie, z ktorého pochádza hrozno použité na výrobu danej
vzorky vína. V prípade tvorby výrobnej dávky vína z hrozna z viacerých
katastrálnych území sa uvádzajú všetky katastrálne územia
- kópiu certifikátu vína (uvádza sa len u súťažnej kategórie 1 – nie je povinné)
- vyhlásenie o zásobe vína danej vzorky v množstve minimálne 300 ks fliaš objemu 0,75 l
(uvádza sa len u súťažnej kategórie 1 a certifikovaných vín – nie je povinné)
Súťažné kategórie
1. Vína tiché červené značkové – Skalický rubín
2. Vína tiché červené značkové a odrodové výhradne z odrody Frankovka modrá
Odborné hodnotenie
Menovaní členovia hodnotiacich komisií budú poprední vinárski odborníci pozvaní
organizátorom. Každá komisia bude mať min. päť členov. Účasť členov v komisii je čestná,
bezpôžitková.
Predsedu hlavnej komisie a predsedov jednotlivých komisií menuje organizátor
festivalu.
Pre senzorické hodnotenie vín sa použije 100 bodový systém Medzinárodnej únie
enológov (O.I.V.).
Výsledné bodové ohodnotenie vzíde z aritmetického priemeru jednotlivých bodových
hodnotení všetkých hodnotiteľov, pričom najvyššie a najnižšie bodové hodnotenie sa
nezarátava. Výsledná hodnota bude zaokrúhlená podľa matematického pravidla
zaokrúhľovania čísel. Za výslednú hodnotu je zodpovedný predseda hodnotiacej komisie.
Každá hodnotiaca komisia bude mať pomerné zastúpenie z každej súťažnej kategórie,
pričom do finále súťaže postúpi z každej z nich najvyššie bodovaná vzorka.
Víťazov jednotlivých súťažných kategórií určí finálna komisia, ktorá bude pozostávať
z predsedov jednotlivých komisií a troch členov doplnených organizátorom súťaže, do finálnej
komisie.

Hodnotenia vín:
Veľká zlatá medaila udeľuje sa vínam v jednotlivých súťažných kategóriách, ktoré sa
zúčastnili finálneho rozstrelu, t.z. boli víťazmi jednotlivých
súťažných kategórií v príslušnej komisii
Zlatá medaila
od 86 bodov
Strieborná medaila od 82 do 85,99 bodov
Bronzová medaila
od 76 do 81,99 bodov
Udeľovanie hlavných cien a diplomov
Kráľovský Skalický rubín 2019
Cena bude udelená víťazovi súťažnej kategórie č. 1 určeného vo finálnom rozstrele, pričom
bude vyberaný len zo vzoriek, ktoré sú doložené certifikátom Skalický rubín CHOP.
Kráľovská frankovka 2019
Cena bude udelená víťazovi súťažnej kategórie č. 2
Veľký zlatý diplom z Festivalu kráľovských vín 2019
Cena bude udelená neúspešným súťažným vzorkám, ktoré sa zúčastnili finálneho rozstrelu.
Zlatý diplom z Festivalu kráľovských vín 2019
Cena bude udelená súťažným vzorkám, ktoré získali v hodnotení 86 bodov a viac.
Diplom z Festivalu kráľovských vín 2019
Cena bude udelená súťažným vzorkám, ktoré získali v hodnotení 82,00 až 85,99 bodov.
Oprávnenia víťazných vystavovateľov
Vystavovateľ, ktorý získal bodové hodnotenie nad 86 bodov je oprávnený svoju vzorku vína
prihlásiť do súťaže o Najlepších 100 vín v SR za rok 2019 v Národnom salóne vín Slovenskej
republiky.
Vystavovateľ, ktorý získal cenu Kráľovský Skalický rubín 2019 má právo svoje víno priamo
umiestniť do Národného salónu vín s týmto ocenením.
Medaily na fľaše
Organizátor za úplatu ponúka vystavovateľom samolepky z Festivalu kráľovských vín 2019
s príslušným ocenením nasledovne:





Kráľovský Skalický rubín 2019
Kráľovská frankovka 2019
Veľká zlatá medaila z Festivalu kráľovských vín 2019
Zlatá medaila z Festivalu kráľovských vín 2019

Samolepky s príslušným označením sú ochrannou známkou súťaže. Usporiadateľ si
vyhradzuje právo na tlač a distribúciu samolepiek s logom Festival kráľovských vín 2019.
Organizátor na požiadanie zašle vystavovateľovi samolepky podľa objednávky, alebo
odpredá priamo v sídle organizátora. Svojvoľné označenie vín s logom Festival kráľovských
vín 2019 je považované za porušenie štatútu a zasahovanie do práv usporiadateľa. Nákupná
cena samolepiek bude uvedená v katalógu výstavy.
Objednávky na zakúpenie samolepiek prijíma organizátor do 30. septembra 2019.
Kontakt:

Vinohradnícky spolek Skalica, Potočná 93, 909 01 Skalica
Vínna cesta Záhorie, Kráľovská 16, 909 01 Skalica.

Ladislav Nemčovský 0910 590 887
Petra Škadrová
0910 915 974
Info:

www.spolek.sk
www.vcz.sk

mail: spolek@spolek.sk
mail: vcz@vcz.sk

