STATUT
47. oblastní výstavy vín v Jaroslavicích 2022
1/ Poslání a cíl
Cílem výstavy vín je zhodnotit a porovnat vyráběná hroznová vína, pocházející ze Znojemské
vinařské podoblasti. Podpořit snahu o výrobu co nejjakostnějších vín schopných konkurence
na trhu s vínem a prosadit uznání výjimečnosti vín ze Znojemské podoblasti směrem ke
konzumentům i znalcům vín. Zprostředkovat navazování přátelských a podnikatelských
vztahů mezi výrobci i odběrateli vín.

2/ Podmínky účasti na výstavě
Zúčastnit se mohou všichni výrobci, kteří dodají pořadateli výstavy vzorky vín na předem
určená místa ve stanovených termínech tak, aby vzorky vín mohly být řádně označeny a
seřazeny. V rámci jednoho vzorku vína je nutno dodat 3 láhve vína o obsahu 0,75 l nebo 0,5 l
s následujícími údaji:
a/ název firmy nebo jméno výrobce s plnou adresou
b/ odrůda vína
c/ sklizňový ročník
d/ poznámka – suché, polosuché, polosladké, sladké (pocitové vyjádření výrobce).
Láhve na vzorky budou distribuovány jednotlivými pověřenými osobami od 8. dubna
2022. Poslední termín pro odevzdání vzorků je úterý 19. dubna 2022 do 9.00 hodin v a. s.
ZNOVÍN ZNOJMO, sklep Jaroslavice. Za poskytnutí 1 – 3 vzorků vína obdrží vinař 1
skleničku, za 4 vzorky a více obdrží skleničku a vstupenku na výstavu.

3/ Organizace a zásady hodnocení
a/
degustační hodnocení provedou odborné komise senzorickým způsobem
pětibodovým trestným systémem
b/ výsledné hodnocení je aritmetický průměr dosažených bodů od jednotlivých členů
příslušné komise
c/ z každé komise bude vybráno jedno nejlépe hodnocené víno. Takto vybraná vína
budou předsedové jednotlivých komisí anonymně posuzovat a rozhodnou o vzorku vína,
který bude mít nejnižší počet trestných bodů. Tento vzorek vína získá titul šampion
výstavy
d/ počet a složení hodnotících komisí bude určovat předseda degustační komise podle
počtu přihlášených vzorků vín a podle počtu přítomných degustátorů.

4/ Podmínky pro udělení titulů, cen a diplomů
Vína, která obdrží 1,00 až 1,99 trestných bodů, získávají zlatou medaili a diplom.
Titul ŠAMPION VÝSTAVY obdrží vzorek vína, ohodnocený dle článku 3 odstavce c/
tohoto statutu.

Titul CENA LEOPOLDA QUIAßE za nejlepší víno s vyšším zbytkem přírodního cukru
získá víno označené – výběr z bobulí, výběr z cibéb, ledové, slámové – s nejnižším
počtem trestných bodů. Takto označená vína budou ve zvláštní kategorii a nemohou již
získat žádnou z následujících cen, kromě Ceny Jaroslavických vinařů za nejlepší kolekci
vín malovinaře.
Titul NEJLEPŠÍ VÍNO DROBNÉHO PĚSTITELE obdrží vzorek vína fyzické osoby
s nejnižším počtem trestných bodů.
Titul JAROSLAVICKÝ ŠAMPION získá vzorek vína drobného pěstitele z Jaroslavic,
bez rozdílu ročníku s nejnižším počtem trestných bodů.
Titul NEJLEPŠÍ VÍNO ROČNÍKU 2021 obdrží vzorek vína, vyrobený z hroznů
sklizených v roce 2021 s nejnižším počtem trestných bodů.
Titul CENA STAROSTY obdrží nejlepší víno odrůdy Veltlínské zelené drobného
pěstitele bez rozdílu ročníku.
Titul NEJLEPŠÍ VÍNO ODRŮDY DROBNÉHO PĚSTITELE obdrží nejlépe hodnocené
víno v odrůdě (v případě, že nezískalo jednu z hlavních 5 cen), bez rozdílu ročníku
s podmínkou, že v hodnocené odrůdě musí být minimálně 8 vzorků vín.
Titul CENA JAROSLAVICKÝCH VINAŘŮ ZA NEJLEPŠÍ KOLEKCI VÍN
MALOVINAŘE, obdrží kolekce vystavovaných vín od jednoho místního malovinaře
s nejnižším průměrem hodnocení (do průměru se nezapočítají vína, která již obdržela
jednu z 5 hlavních cen), podmínkou pro udělení ceny je vystavovat minimálně 4 vzorky.
Každý oceněný vzorek vína může obdržet pouze jednu cenu.

5/ Závěrečná ustanovení
Vzorky vína budou zatříděny do jakostních skupin v souladu s vinařským zákonem, tj. stolní
vína, jakostní vína a vína s přívlastkem.
V případě udělení některého z titulu dle bodu 4 Statutu, vystavovatel oceněného vzorku
se zavazuje dodat 5 lahví naprosto stejného vína, u titulu Nejlepší víno odrůdy drobného
pěstitele – 3 lahve naprosto stejného vína, které předá pořadateli před začátkem
výstavy. U titulu za nejlepší kolekci vín malovinaře 1 láhev od každého vzorku vína
kolekce.
Termín odborné degustace: pátek 22.04.2022, Jaroslavice, sál Penzionu u Šmídů,
prezence od 15.30 hod., začátek degustace v 16.00 hodin.
Termín výstavy: Sobota 07.05.2022, Jaroslavice, sál Penzionu u Šmídů,
zahájení v 11.00 hod., slavnostní vyhlášení oceněných vín ve 13.00 hod.,
vstupné 80,- Kč,
K dobré pohodě bude hrát od 15. do 19.00 hodin cimbálová muzika, od 20.00 do cca 1.00
hod. hrát k tanci další skupina.
Ceny vzorků:
* vína oceněná 2,91 a více trestných bodů = 1 bloček, tj. 5,-- Kč
** vína oceněná 2,00 až 2,90 trestných bodů = 2 bločky, tj. 10,-- Kč
*** vína oceněná 1,00 až 1,99 trestných bodů = 3 bločky, tj. 15,-- Kč
**** nejlepší víno odrůdy drobného pěstitele = 4 bločky, tj. 20,-- Kč
***** šampioni výstavy (6 hlavních cen) = 5 bločků, tj. 25,-- Kč
Statut je závazný pro pořadatele i všechny vystavovatele.

Výstavní výbor

