
Slobodné kráľovské mesto Svätý Jur 
a Svätojurský vinohradnícky spolok 

v spolupráci s Európskym vinárskym rytierskym 
stavom si Vás dovoľujú pozvať do súťaže 
3. ročníka výstavy hroznových vín venovanej 
špeciálne odrode Rizling rýnsky, považovanej 
za nekorunovaného kráľa našich vín. Bude nám 
potešením, ak aj vzorka Vášho rizlingu obohatí 
výstavu, ktorá chce prezentovať podoby 
a rozmanitosti vín tejto jedinečnej odrody.

	 Termíny	a	miesTo	súťaže
	 6.	12.	2011 – utorok o 16.00	hod.	
odborná degustácia vín v priestoroch 
Svätojurského Vinohradníckeho domu na ul. 
Dr.Kautza 11 pod vedením Ing. Kurta Kristela.

	 10.	12.	2011 – sobota 13.00	-	22.00	hod.
verejná degustácia prihlásených vzoriek 
vo svätojurských pivniciach
14.00	hod. - slávnostné vyhodnotenie súťaže 
 

	 súťažné	kaTegórie	
	 a	pravidlá	hodnoTenia
 Do súťaže sa prijímajú vína odrody Rizling 
rýnsky v nasledovných kategóriách:

  I. vína tiché suché a polosuché
   (zvyškový cukor do 12 g/l)
 
 II.  vína tiché polosladké a sladké
   (zvyškový cukor nad 12 g/l)

 III.  vína ročníka 2011
   (mladé vína s ukončenou hlavnou   
   fermentáciou, bez hodnotenia čírosti)
 

  Vzorky vína budú predkladané  
v degustačnom pohári, do ktorého budú nalievané 
pod dohľadom odborného garanta s určením 
prívlastku a ročníka. Výslednou známkou 
hodnoteného vína bude číselný údaj, ktorý vzíde  
z vypočítaného priemeru vnútorných hodnôt 
po eliminácii hodnoty najvyššej a najnižšej.

 Jednotlivé vína budú hodnotené 100 bodovým 
systémom O.I.V. Každý člen komisie hodnotí 
vzorky samostatne.

	 dodanie	súťažných	vzoriek
 Z každej prihlásenej vzorky je potrebné 
dodať tri fľaše (obsahu 0,75 l), s označením 
nasledovných údajov:
• prívlastok
• ročník
• kategória podľa obsahu zvyškového cukru
• meno a adresa vystavovateľa
• geografický pôvod hrozna

 Prihlásenie vzoriek do súťaže nie je spoplatnené. 
 
 Vzorky prosíme doručiť:  
• od	28.	11.	2011	do	2.	12.	2011 
do Svätojurskej	vinotéky na Krajinskej	ul.	11 
vo Svätom Jure v čase od 9.00	do	17.00	hod.

• dňa	2.	12.	2011	do Spolkovej	pivnice 
Svätojurského vinohradníckeho spolku 
na Ul.	Dr.	Kautza	11	vo Svätom Jure 
v čase od 16.00	do	19.00	hod.

• po vzájomnej dohode s organizátorom 
výstavy hromadný odber viacerých vzoriek 
z dohodnutého odberného miesta, najneskôr 
do 2.	12.	2011
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na	základe	dosiahnuTých		
výsledkov	budú	vínam	
priznané	nasledovné	ocenenia:

1.	 Šampión	výstavy	

2.	 Víťazi	kategórií

3.	 Najvyššie	hodnotené	víno		
	 z	produkcie	svätojurských	vinárov

4.	 Cena	primátora	mesta	Svätý	Jur 
 za najvyššie hodnotený Rizling rýnsky   
 kategórie I bez rozdielu ročníka a pôvodu

5.	 Cena	EVIRS 
 za najvyššie hodnotený Rizling rýnsky   
 ročníka 2010

6.	 Cena	Svätojurského	vinohradníckeho	spolku 
 za najvyššie hodnotený Rizling rýnsky 
 z produkcie zahraničných vinárov

7.	 Cena	Malokarpatskej	vínnej	cesty
 za najlepšiu kolekciu pozostávajúcu z aspoň  
 troch najúspešnejších vín jedného výrobcu

• Každé víno môže byť ocenené iba jednou cenou.

• Diplomy získajú všetky vína ocenené
 zlatou a striebornou medailou

	 samolepky	výsTavy	vín		 	
	 kráľovský	rizling
	 sväTý	Jur	2011

 Vystavovatelia, korých vína získali príslušné 
ocenenia majú možnosť objednať si u usporiadateľa 
samolepky s označením Šampión, Zlatá medaila 
a Strieborná medaila za vopred stanovenú cenu. 
 Samolepky sú ochrannou známkou súťaže 
Kráľovský rizling Svätý Jur 2011. Usporiadateľ 
si vyhradzuje právo na tlač a distribúciu 
samolepiek s logom výstavy pre ocenené vína. 
Svojvoľné označovanie vín je považované 
za porušenie štatútu súťaže a zasahovanie do práv 
usporiadateľa. Vystavovateľ, ktorý nedodrží štatút 
výstavy stráca nárok na účasť v nasledujúcom 
ročníku.

	 konTakT:
 Svätojurský vinohradnícky spolok 
 ul. Dr.Kautza 11, 900 21 Svätý Jur
 
 kontaktná osoba výstavy: 
 Miloš Grančič tel. č.: 00421 905	607379

	 www.s	Jvs.sk

	 udeľovanie	cien	a	odmien

  Podľa bodového hodnotenia jednotlivými 
komisiami môžu vína získať nasledovné ocenenia:

Veľká	zlatá	medaila
90	–	100	bodov

Zlatá	medaila
88	–	89,99	bodov

Strieborná	medaila
85	–	87,99	bodov

Bronzová	medaila
80	–	84,99	bodov

 Organizačný výbor má právo podľa pravidiel 
O.I.V. neudeliť z celkového počtu súťažných 
vín v každej kategórii viac ako 30 % medailí. 
 
 Z každej hodnotiacej komisie postupujú dve 
najvyššie hodnotené vína do finále, v ktorom bude 
vybraný šampión výstavy.

 Pri rovnakom počte bodov hodnotených vín 
rozhodne absolútny počet bodov všetkých členov 
komisie.

 V každej z kategórií bude vyhlásený víťaz 
kategórie. Podmienkou vyhlásenia víťaza 
kategórie je účasť minimálne 10 vzoriek v kategórii.	


