VÝSTAVA VÍNA

mikulovské vinařské podoblasti
·

Přihlášená vína budou oceněna
v následujících kategoriích:
Šampion výstavy

·

Nejlépe hodnocené bílé víno

·

Nejlépe hodnocené červené víno

- cenu udělí Moravín Mikulov

- cenu udělí starosta města Mikulova
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Nejlepší kolekce vín

- cenu udělí Oslavan, a. s. Náměšť nad Oslavou

M

·

- cenu udělí Moravín Mikulov

N

Nejlépe hodnocené víno člena Moravínu Mikulov
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Nejlépe hodnocené růžové víno

O

·

M

- cenu udělí senátor Rostislav Koštial

(kolekce = nejvyšší hodnocení 4 vín)
- cenu udělí Agro - Artikel, s. r. o. Velké Němčice

Organizační pokyny:
12.2. - 23.2. 2020 rozvoz lahví
(pan Ivan Kotásek tel.: 608 520 237)

(Ing. Vojtěch Pazderka tel.: 602 567 640)

24.2. - 28.2. 2020 svoz vzorků
(osobní předání vzorků je možné do Štukového sálu
- vedle hrobky 25.2. - 28.2. 2020
od 15:30 do 18:00 hodin
- pan Ivan Kotásek tel.: 608 520 237)

Veškeré další informace
a předprodej vstupenek Vám poskytne:

kterou pořádá místní vinařský spolek
MORAVÍN Mikulov

Turistické informační centrum Mikulov, Náměstí 1
tel.: 519 510 855, e-mail: tic@mikulov.cz
e-mail: info@moravinmikulov.eu
www.moravinmikulov.eu

Mikulov - zámek
14. března 2020

14. března 2020
Mikulov - zámek (zámecký sál)
Program - moderuje Jitka Sobotková
10:00 - 12:00
vystoupení pěveckého sboru Mužáci z Březí
pod vedením pana Jana Stibůrka
10:05 předání cen nejúspěšnějším vinařům
14:00 cimbálová muzika Kasanica
s primáškou Věrou Kunovovou

Za podporu výstavy děkujeme:

Soutěžní podmínky výstavy vín
Posláním soutěže je porovnat a zhodnotit vyráběná vína mikulovské
vinařské podoblasti.
Do soutěže se mohou přihlásit všichni pěstitelé a výrobci vína, kteří
vyrábějí vína dle zákona o vinařství a vinohradnictví č. 321/2004 Sb.

Přihlášená vína se budou hodnotit
v následujících kategoriích:
·
·
·
·

bílá vína odrůdová se zbytkovým cukrem do 10g/l
bílá vína odrůdová se zbytkovým cukrem nad 10g/l
červená vína odrůdová se zbytkovým cukrem do 10g/l
červená vína odrůdová se zbytkovým cukrem nad 10g/l

Každý účastník může přihlásit libovolný počet vzorků
1 vzorek = 3 lahve o obsahu 0,75 l.
Vítěz jednotlivé odrůdy bude stanoven od 5 přihlášených vín
v každé odrůdě.

Vinařskému fondu ČR,
Městu Mikulov,
Regionálnímu muzeu Mikulov,
Vína z Moravy vína z čech

Každá lahev musí obsahovat tyto údaje:
Jméno a adresa výrobce, název odrůdy vína, ročník, kategorii.
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Halen s. r. o. , Zlaté Hory
Agro - Artikel, s. r. o. , Velké Němčice

a Germáni v kraji pod Pálavou
· Oslavan, a. s. (vinohradnický sortiment)
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Mikulovský zpravodaj
Nový život - deník

e-mail: rmm@rmm.cz

Hodnocení vín proběhne 7. března 2020 v mikulovském
gymnáziu.
Vína budou anonymě hodnocena podle vyhlášených kategorií
stobodovým systémem Mezinárodní enologické unie.
Od 13:00 hodin rozdělení degustátorů do degustačních
komisí.
Občerstvení zajištěno.
Odborný garant výstavy je odborný asistent zahradnické
fakulty Mendelovy univerzity Lednice Ing. Michal Kumšta.

