Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Slovenský Grob
Vás pozýva na
42. ročník výstavy vín v Slovenskom Grobe
Srdečne Vás pozývame na našu výstavu vín v Slovenskom Grobe, ktorá sa uskutoční
v dňoch: 15. 3. 2019 od 15:00 do 22:00 a 16. 3. 2019 od 15:00 do 22:00 vo Veľkej sále
Domu kultúry v Slovenskom Grobe.
Podmienky súťaže
Súťažiaci dodá organizátorovi súťaže 3 x 0,75 l vína z každej súťažnej vzorky. Vzorky vín
možno odovzdať od 20. 02. do 1. 03. 2019 na niektorej z adries:
- E. Jajcay, Pezinská 2, tel.: 0907 744 993
- Ž. Šilhár, Pezinská 48, tel.: 033 647 8465
- R. Gaštan, Hlavná 34, tel.: 0903 260 804
Každá fľaša musí byť označená nasledovnými údajmi:
- názov odrody
- ročník
- prívlastok ( ak je )
- zvyškový cukor ( suché, polosuché, polosladké, sladké )
- meno a adresa výrobcu
Hodnotenie vín vykonajú odborné degustačné komisie dňa 4.03. 2019. Bude použitý 100
bodový systém Medzinárodnej únie enológov. Každá degustačná komisia vyberie 1-2 vína do
záverečného hodnotenia pre vybranie šampióna.
Štartovné za vzorky vín organizátor nevyberá.
Súťaží sa o:
- šampión bielych vín suchých
- šampión bielych vín polosuchých, polosladkých a sladkých
- šampión červených vín
- šampión ružových vín
- najvyššie hodnotené víno od malovýrobcu zo Slov. Grobu
- najlepšia kolekcia vín ( minimálne 3 vzorky )
veľká zlatá medaila, zlatá medaila, strieborná medaila, bronzová medaila
Diplom dostanú všetky vína hodnotené ako zlaté a strieborné.
Víťazom budú ceny a diplomy odovzdané v piatok, 15. 03. 2019 o 18,00 hod.
V ponuke bude okrem kvalitných vín aj guláš z diviny.
Samolepky súťaže s označením šampión, veľká zlatá, zlatá a strieborná medaila si môže
vystavovateľ objednať u organizátora výstavy za vopred stanovenú cenu.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Slovenský Grob, 22. 01. 2019

Výbor ZO SZZ v Slov. Grobe

