VITIS AUREA MODRA 2020
BORFESZTIVÁL ALAPSZABÁLYAI
VINCELLÉR-Bor és szőlőtermesztők egyesülete tisztelettel meghívják Önöket a VITIS
AUREA MODRA XX. évad borversenyére (továbbiakban csak VAM).
Az egyesület tagjai az alábbi alapszabályokban állapodtak meg, amelyeket minden
résztvevő köteles betartani.
1. SZERVEZŐ :
VINCÚR (Vincellér) - a modrai bor és szőlőtermesztők egyesülete.
Székhelye: Sládkovičova 44, 9OO O1 Modra,, az egyesületet Vincent Jakubec elnök
képviseli.
Modra városát Juraj Petrakovič polgármester képviseli.
2. IDŐPONT
Szakmai kóstoló:
2020. március 5.- csütörtök– 8:30 órától
STARÝ DOM étterem, Dukelská 2, 900 01 Modra, . Prof. Ing. Fedor Malík DrSc.
szakmai vezetésével.
Nyilvános borkóstoló:
2020.március 27. péntek – 14:00 – 21:00
2020.március 28. szombat – 14,00 – 21:00
Művelődési ház (Kultúrny dom) Ľ. Štúra, Sokolská 8, Modra
3. VERSENY KATEGÓRIÁK
I. Fehér borok – száraz / feles cukortartalom 4g/l - ig /
II. Fehér borok - fél száraz és fél édes /feles cukortartalom 4g/l – 45 g/l - ig/
III.Rosé borok / feles. cukortartalom 45 g/l - ig/
IV.Vörös borok /feles. cukortartalom 4 g/l - ig/
V. Vörös borok /feles. cukortartalom 4 - 45 g/l - ig/
VI.Természetesen édes borok / feles cukortartalom 45 g/l felett/
VII.Pezsgős borok
4. A VERSENYMINTÁK LEADÁSA
A jelentkezni elektronikusan lehet a www.vinko.sk weboldalon a „vinkoPRO“
elektronikus rendszerben 2020 február 25., 12.00-ig.
Minden regisztrált mintából 6 üveggel (0,7dl) kellkell leadni (lásd
a jelentkezési lapot) . A jelentkezö a saját költségére március 26 és 28-ka közötti
időszakban juttassa el a mintákat az alábbi címek egyikére:
4.1.
A régi városházára
(Stará radnica), Modra, Štúrova 54,
munkanapokon szerdán – pénteken 10:00 – 17:00 – között

Elérhetőség: Jakubec Vincent, +421 904 910 105, Vladimír Poláček
+421 907 327 443
Felhívjuk a tisztelt kiállítók figyelmét, hogy ezen időpontokon túl már nem
lehet további mintákat leadni és technikai okokból a versenybe besorolni.
A leadott minták a szervezők tulajdonában maradnak
Minden mintát a következőképpen kell megjelölni:
-

bor fajta és a megnevezése (a keverés összetétele)
évad
attribútum alapján
a kiállító neve és címe
kategória – I-VII.
cukor, sav, alkohol

a jelentkezési űrlapon minden adatot ki kell tölteni.
Abban az esteben ha a kérelmezőnek nem áll rendelkezésére a bor analitikus
vizsgája írjon a megfelelő mezőkbe “0” - ezen minta a rendszer végére jut.
A mintákra melyek nem a vinkoPRO elektronikus rendszeren kerestül lesznek
regisztrálva, 2020. feb-25-ig - 5, - € kezelési díjat számolunk fel.
A VINCÚR ( Vinceller) - a Morvaországi szőlőtermesztők és borászok egyesülete
fentartja a jogot a legmagasabban értékelt borokból
/12 üveg/ megvásárlására
az alábbi ártékelés alapján:
●
●
●
●

BAJNOK
NAGY ARANYÉREM
ARANY ÉREM
SZALMA ÉS JEGES BOROK

- 10,- €
- 8,- €
- 7,- €
- 10, - €

5. BENEVEZÉSI DÍJ
Egy minta nevezési díja 20 €. A minta árát be lehet fizetni a leadáskor
készpénzben, vagy banki átutallással a szervezők számlájára: Tatra banka, a.s.,
bazini (Pezinok) fiókja.
Számlaszám: 2621061286/1100
IBAN:SK26 1100 0000 0026 2106 1286
SWIFT: TATRSKBX.
Az átutalásról szóló pénztári bizonylatot az átadásnál be kell mutatni,
nélküle a minta nem lesz a versenybe besorolva.
6. A VERSENY SZERVEZÉSE ÉS A BOROK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI.
A borok az (UIE & OIV) 100 pontos rendszere alapján lesznek értékelve.
Az értékelés egész folyamatát a verseny elnöke Prof.Ing. Fedor Malík, DrSc.
felügyeli.
A bizottságok tagjai a mintákat „évjarat és fajta megadásával “ kerek asztal

körül fogják értékelni. A szakmai értékelés egy napig tart.
Az értékelt minták a versenykategóriák, az évad és az általános szenzorikus
alapelvek alapján lesznek értékelve, sorolva a cukortartalom szerint 0° tól felfelé.
A borok a poharakba névtelenül /szám szerint/ lesznek öntve, fajtájuk és az
attribútum megadása nélkül.
Az öttagú értékelő bizottságok elnökeit és tagjait a verseny elnöksége
jelöli ki.
A bizottságok tagjai az értékelést függetlenül végzik „tablet-on“keresztül
mely rá van kapcsolva minden értékelő bizottság elnökének gépére. Az átlag érték
mindegyik értékelő pontszámából van kiszámítva. A borok számértéke mind az ött
értékelő átlagértékből lesz kiszámolva és a legmagasabb értékű bor mindegyik
öttagú értékelő bizottságtól bekerül a „bajnoki cím“ értékelésébe.
„Bajnoki cím“ elismerést nyerő borok a verseny után analitikus vizsgálat alá
lesznek rendelve.
Az érmes helyzetteknél hibás kategória jelzés esetén, a helyezés nem lesz
elismerve. Egy minta csak egy elismerést kaphat. Bajnoki címet olyan bor, amely
már az előbbi évadokon kapott elismerést, újból nem kaphatja meg.
7. PONTOZÁS
Nagy aranyérem
Aranyérem
Ezüstérem
Bronzérem

- 92,00
- és több pont
- 88,00
- 91,99 pont
- 84,00
- 87,99 pont
-80.00 - 83,99 pont

Az O. I. V. szabályai szerint az összes leadott mennyiség maximálisan
30 % -ra lehet érmet kiosztani . VAM 2020 nevezési verseny és kiállítás
egyúttal nevezés a Szlovák Köztársaság Nemzeti Borszalon 2020 évadjára.
8. MATRICÁK VITIS AUREA MODRA 2020
Az érmes matricák a VAM 2020 védőjegyei. Matricákat csak a szervező
nyomtathatja és oszthatja ki az érmes borokra. A szervezők mindenkinek saját
megrendelése alapján – a katalógusban feltüntetett árak szerint – kézbesítik
a matricákat. Az önkényesen matricával ellátott bor megsérti a verseny
alapszabályait és a kiállitó a következő évadon nem vehet részt.
(Figyelmesztetés: matricákat csak olyajan borokra lehet használni, amelyek be
voltak osztályozva a törvény könyv 26 §, 313/2009 rendelete alapján – a rendelet a
szőlészet és borászat törvénye.
Megrendelés: e- mail: info@vincur.sk
9. HIRDETÉS a VA MODRA 2020 katalógusban
Katalógus formája A5 nyomtatásban CMYK. A hírdetés méretei: A5 (148 x 210 mm
+ 5 mm felesleg).

A hírdetés árjegyzéke:

1/4 oldal
1/2 oldal
1/1 oldal

70,- €
100,- €
170,- €

10. VÉGEREDMÉNYEK VITIS AUREA MODRA 2020
Az alapszabályok és a végeredmények a www.vincur.sk, www.mvc.sk és
a www.vinko.sk , www.nsvsr.sk, www.mvc.sk weboldalakon lesznek megtalálhatók.

11. DÍJAK ÉS OKLEVELEK
A díjak és oklevelek 2020. március 27-án 16:00 órakor a „Művelődési házban“,
kerülnek átadásra Ľ. Štúra, Sokolská 8, Modra
12. A VITIS AUREA MODRA 2020 ÉRTÉKELÉSE ÉS DÍJAI
12.1. Bajnok – minden kategóriából a legmagasabban értékelt bor
Feltétel 15 értékelt minta minden kategóriában

12.2. A Szlovák Köztársoság Földművelési és régiófejleszési miniszterének díja/1*

12.3.

Pozsonyi önkormányzati kerület elnökének díja 4*
A legjobb vörösbor kollekcióért (minimálisan 3 minta egy borásztól)

12.4. Modra város polgármesterének díja 3*
A legmagasabban értékelt Zöld Veltelényi a modrai régió szöllőjéből
12.5. MODRÝ ŠKRABÁK 2020 prof. Malík
díja a Kiskárpátok borászati régió fejlesztéséért
12.6. EVIRS díja – a legmagasabban értékelt bor a 2020. – ik évadban/3*
12.7. ASRA cég dija
a legmagasabban pontozott szlovák újnemesitett szölöfajtából /3*
12.8. SOŠVO A MODRAI gyümölcs és szőlészeti szakközépiskola igazgatójának

A legmagasabban értékelt „Rosé bor“ a modrai régió szöllőjéből/3*
12.9. A KISKÁRPÁTOK BORÚT díj
A legjobb borkollekció a kiskárpátoki bor vidékről /2*
12.10. A Kiskárpátok információs iroda díja /4*
A legsikeresebb külföldi kiállító - legjobb bor kollekciója
Oklevelet a bajnok és minden nagy arany, arany és ezüst érmes borok kapnak,
melyek nem lépik túl 30%-ot a verseny borok-ból. Egy bor csak egy fődíjat kaphat.
13. VITIS AUREA MODRA 2020 ELNÖKSÉGE
Prof. Ing. Fedor Malík DrSc., Ing. Vladimír Sodoma, Ing. Miroslav Dudo, JUDr.
Artúr Soldán, Vincent Jakubec, Juraj Štiglic
_____________________________________________________________________
/1* - a legsikeresebb modrai kiálító kollekciója
minimálisan 4 mintát kell benyújtania
egyforma eredmények esetében a nagyobb ponsz8mot elért bor nyeri a díjat
/2* - legalább 5 minta egy kiállítótól, a bor eredete csak kiskárpátok vidékről lehet)
/3* - az értékelt bor nem lehet a VAM MODRA bajnoka
/4* - minimálisan 3 minta egy borásztól

