Vinohradnícky spolok Lehota, 95136 Lehota
ŠTATÚT
18. ROČNÍKA VÝSTAVY TICHÝCH VÍN V LEHOTE

Usporiadateľ: Vinohradnícky spolok Lehota
Dátum a miesto: 1. marec 2019 o 18.00 v kultúrnom dome v Lehote.
Súťažné podmienky:
Výstavy sa môžu zúčastniť výrobcovia vín - právnické i fyzické osoby, ktoré splnia
podmienky tohto štatútu.
Jedna vzorka prihláseného vína obsahuje 3 fľaše o objeme 0,75 l.
Víno bude označené týmito údajmi:
- Meno a adresa vystavovateľa
- Názov odrody, ročníka a prívlastku vína
Dodané vzorky vín sa stávajú majetkom usporiadateľa.
Odber vzoriek:
Miesto: Kultúrny dom Lehota
Dátum: 21.2.2019, 15.00 – 19.00
22.2.2019, 15.00 – 18.00
Odborná degustácia:
Miesto: Kultúrny dom Lehota
Dátum: 23.2.2019, 9.00
Hodnotenie vín:
Vína budú hodnotené 100-bodovým hodnotiacim systémom. Výsledok hodnotenia bude
aritmetický priemer hodnotenia jednotlivých členov hodnotiacich komisií. Komisie menuje
organizačný výbor a skladajú sa z predsedu a dvoch členov.
Titul „šampión“ získa víno, ktoré spomedzi najlepšími vybranými vínami degustačnými
komisiami získa v anonymnom „rozstrele“ najlepšie umiestnenie v kategórii.
Podmienkou udelenia titulu „šampión“ je účasť minimálne 15 vzoriek vín v jednotlivých
kategóriách.
Súťažné kategórie :
I. Vína biele
II. Vína ružové
III. Vína červené
Medaily a bodovanie:
Zlatá medaila

88 – 100 bodov

Strieborná medaila
Bronzová medaila

81 – 87,99 bodov
75 – 80,99 bodov

Cena starostu obce Lehota:
1. Najlepšie biele víno z obce Lehota
2. Najlepšie červené víno z obce Lehota
3. Najlepšie ružové víno z obce Lehota
Cenu starostu obce Lehota získajú vína, ktoré vo svojich kategóriách získajú najvyššie
hodnotenia. Pri zhode hodnotenia v kategórii o víťazovi rozhodne „rozstrel“.
Podmienkou získania ceny starostu obce je trvalé bydlisko vystavovateľa v Lehote a účasť
minimálne 7 vzoriek vín v jednotlivých kategóriách.
Záverečné ustanovenia:
1. Vína vyradené degustačnou komisiou zo súťaže z dôvodu choroby , nebudú zverejnené
v katalógu vín.
2. Ceny a diplomy budú vystavovateľom odovzdané 1.3.2019 o 18.00 v kultúrnom dome
v Lehote.
3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo odkúpiť od ocenených vystavovateľov nasledovné
množstvo vína: šampión – 8 l, najlepšie víno z Lehoty – 6 l, zlatá medaila -2 l.
4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo robiť zmeny a doplnky v tomto štatúte, a tieto zmeny
musia byť neodkladne zverejnené na webovej stránka obce Lehota.
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