
1. CIEĽ A VÝZNAM SÚŤAŽE
Cieľom súťaže je nadviazať na tradíciu súťaže Šampión výstavy z predošlých ročníkov a prezentovať kultúru výroby i spotreby vína
a vody pri príležitosti konania 13. ročníka medzinárodnej výstavy vína a vody ViNUM LaUGARICIO, ktorá sa bude konať v dňoch
1. – 2. 12. 2017 v priestoroch výstaviska EXPO CENTER a.s. v Trenčíne.

2. DÁTUM A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE
14. 11. 2017  odborná degustácia vín pod vedením Prof. Ing. Fedora Malíka, DrSc.
 odborná degustácia minerálnych vôd pod vedením Prof. Ing. Fedora Malíka, DrSc.
 

3. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE 
EXPO CENTER a. s. 
K výstavisku 447/14, 911 40  Trenčín
Slovenská republika 

4. PODMIENKY ÚČASTI
Táto súťaž je otvorená všetkým výrobcom a obchodníkom s vínom a vodou, ktorí rešpektujú zmysel tohto štatútu.

5. DORUČENIE PRIHLÁŠOK A VZORIEK
Každý prihlasovateľ musí zaslať vyplnenú prihlášku do uzávierky – 6. 11. 2017. Vzorky musia byť doručené na náklady prihlasovateľa 
do areálu EXPO CENTER a.s. v Trenčíne zodpovednej osobe zo strany organizátora. Súťažné vzorky je potrebné viditeľne označiť názvom 
súťaže VINUM LAUGARICIO.
 
Na prihláške a vzorke vína je nutné uviesť tieto základné údaje:
 • výrobca a názov vína
 • kategória
 • odroda
 • krajina pôvodu
 • ročník
 • obsah zvyškového cukru (g/l)
 • obsah kyselín (g/l)
 • obsah celkového SO2 (g/l)
 • koncentrácia alkoholu (obj. %)

Na prihláške a vzorke minerálnej vody je nutné uviesť tieto základné údaje:
 • výrobca a názov minerálnej vody
 • krajina pôvodu
 • koncentrácia CO2 (g/l)

Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť vzorky, ktoré nespĺňajú podmienky tohto štatútu. Vzorka vína obsahuje 4 fľaše o objeme 
0,375 alebo 0,5 alebo 0,75 l. Vzorka minerálnej vody obsahuje 6 fliaš bežného spotrebiteľského balenia. Vzorky sa stávajú majetkom 
organizátora.

Prihlasovateľ doručí vzorky na svoje náklady na jednu z adries:
Mgr. Jarmila Lackovičová Prof. Ing. Fedor Malík, DrSc.
EXPO CENTER a. s. Kalinčiakova 21
K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín 901 01  Modra
Slovenská republika  Slovenská republika
tel.: +421 (0) 32 – 7704 323 mobil: +421 (0) 907 890 988
mobil: +421 (0) 948 104 484 e-mail: fedor_malik@stuba.sk
e-mail: lackovicova@expocenter.sk

ŠAMPIÓN VÝSTAVY

ŠTATÚT SÚŤAŽE VÍNA A MINERÁLNYCH VÔD



6. PrIHLASOVACÍ pOPLATOK
Prihlasovací poplatok je 10 EUR bez DPH. Prihlasovateľ môže uhradiť poplatok v hotovosti pri odovzdaní vzorky alebo ho poslať 
bankovým prevodom na nasledujúci účet organizátora:
Názov účtu:  EXPO CENTER a. s. 
Banka:  PRIMA BANKA SLOVENSKO, a. s.
Číslo účtu:  0642955001/5600
IBAN:  SK 53 5600 0000 0006 4295 5001
Ako variabilný symbol uveďte IČO prihlasujúcej firmy, alebo svoje rodné číslo. 

7. ZlOŽENIE hODNOTIACICH kOMISIÍ
Súťažné vína a minerálne vody budú hodnotiť päťčlenné komisie, ktoré budú zložené z uznávaných zahraničných i domácich odborníkov 
pod vedením prof. Ing. Fedora Malíka, DrSc.

8. HoDNOTENIE
Vína sa budú hodnotiť 100 bodovým systémom medzinárodnej únie enológov.
Minerálne vody sa budú hodnotiť 20 bodovým systémom hodnotenia.

Konečnou známkou pre hodnotenú vzorku, po vylúčení dvoch krajných hodnôt, bude aritmetický priemer. Všetky vzorky budú 
hodnotené anonymne v degustačnom pohári, do ktorého budú vzorky nalievané pod prísnym dohľadom odborného garanta 
v osobitnej miestnosti. Jednotliví členovia komisií budú pracovať kolektívne diskusným spôsobom pri okrúhlom stole.
 

9. KaTEGÓRIE sÚŤAŽNÝCH vZORIEK

Víno

Kategória     Zvyškový cukor (g/l)   Referenčný znak 

I. Biele vína 
suché    (0-4)   I.1
polosuché    (4-12)   I.2
polosladké    (12-45)   I.3

II. Ružové vína
suché    (0-4)  II.4
polosuché   (4-12) II.5
polosladké   (12-45)  II.6 

III. Červené vína
suché    (0-4)  III.7
polosuché   (4-12)  III.8
polosladké    (12-45)   III.9  

IV. Šumivé vína 
suché    (0-15)  IV.10
polosuché    (15-40)  IV.11
polosladké    (40-80)  IV.12
sladké    (nad 80)  IV.13

V. Vína spod kožky a likérové vína
suché    (0-6)  V.14
polosuché    (6-40)  V.15
polosladké    (40-80)  V.16
sladké    (nad 80)  V.17

VI. Prírodne sladké vína bez rozdielu farebnosti (nad 45)  VI.18 
 

Minerálne vody

Súťažné kategórie
Kategória A – tiché minerálne vody stolové 
Kategória B – sýtené minerálne vody stolové

10. DiPLOMY a cENY
Víťazným vzorkám medzinárodnej súťaže VINUM LAUGARICIO budú udeľované zlaté, strieborné a bronzové diplomy. Podmienkou pre 
udelenie titulu Šampión výstavy je 20 súťažných vzoriek v danej kategórií. Organizačný výbor súťaže si navyše vyhradzuje právo udeliť 
zvláštne ocenenia pre vína mimoriadnej kvality. Sumárne však nebude ocenených viac ako 30% prihlásených vzoriek vo svojej kategórii. 
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