VI. Vyhodnocení vín a ceny
1. Ocenění diplomem a zlatou, stříbrnou
nebo bronzovou medailí:
V každé kategorii bude udělena zlatá, stříbrná a bronzová medaile. Nejnižší možnou
hranicí pro udělení zlaté medaile je dosažení 88 bodů, pro udělení stříbrné medaile
84 bodů a pro udělení bronzové medaile
80 bodů. V případě rovnosti bodů u více vzorků obdrží příslušnou medaili všechna stejně
oceněná vína. Organizátor se zavazuje neudělit více medailí, než odpovídá 30 %
z celkového počtu přihlášených vín. Vína,
která dosáhnou výsledku vyššího než 80 bodů, budou odměněna čestným uznáním
účasti (Seal of Honor). Toto čestné uznání
nelze považovat za medaili.
2. Udělení mimořádných cen:
- Ocenění Cisterciácká pečeť výstavy
získává víno nejvýše hodnocené subkomisí složenou z předsedů jednotlivých komisí
a enologa soutěže z vítězných vín jednotlivých komisí. Cenou je plaketa „Cisterciácká
pečeť“ a diplom.
- Diplom za nejlepší kolekci vín – mohou
se zúčastnit ti, kteří do soutěže přihlásí čtyři
a více soutěžních vzorků. Diplom za nejlepší kolekci vín bude udělen pouze jednomu
soutěžícímu, jehož všechny přihlášené vzorky vín dosáhnou nejvyššího aritmetického
průměru. Hodnotí se všechny přihlášené
vzorky vína.
- Pořadatel si vyhrazuje právo udělit
ve spolupráci se sponzory a patrony soutěže
další ceny, které ale vždy mohou být uděleny
pouze na základě oficiálních výsledků, nikdy ne konkrétnímu vínu předem určenému.
Grafickými diplomy, věnovanými vydavatelstvím GastroPress, vydavatelem časopisu
SOMMELIER / Revue pro Hotel, Restaurant a Cestování, budou oceněna tato vína:

- nejlepší bílé víno
- nejlepší červené víno
- nejlepší mešní víno
- nejlepší košer víno
- nejlepší tuzemské víno
- nejlepší zahraniční víno
3. Vína, která obdržela některou z medailí vč. Cisterciácké pečeti, se budou moci
označovat nalepením samolepicího emblému příslušné medaile (dále jen samolepka)
na láhev podle bodu VII.
VII. Zvláštní ustanovení:
1. Pořadatel si vyhrazuje právo na tisk
a distribuci samolepek s logem soutěže Cisterciácká pečeť, označením ročníku soutěže
a označením dosaženého ohodnocení.
2. Pořadatel vydá na požádání vystavovatele/soutěžícího samolepky v maximálním
množství odpovídajícím vyrobenému počtu
lahví dle čísla šarže oceněného vína uvedeného na přihlášce, za cenu stanovenou organizačním výborem výstavy.
3. Pořadatel má právo na vyloučení vzorků vín, které nesplňují tento statut a znění
zákona.
4. Pořadatel zveřejní statut soutěže, prováděcí ustanovení, přihlášku, seznam hodnotitelů, výsledky hodnocení vín, případně
další informace na www.cisterciackapecet.
cz a www.vinazmoravy.cz.
Úplný doplněný statut soutěže a tato prováděcí ustanovení byla vydána 2. října 2017,
jsou k dispozici všem hodnotitelům soutěže.
Mgr. Petr Hudec
ředitel soutěže
JUDr. Luboš Bárta, MBA
předseda mezinárodní jury
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a prováděcí ustanovení

Statut Evropské výstavy a soutěže
mešních a košer vín
(sakrálních vín)
Cisterciácká pečeť 2017
a její prováděcí ustanovení

I. Pořadatel:
Matice velehradská, z.s.
U Lípy 302, 687 06 Velehrad,
IČ: 27049825
Organizační výbor soutěže:
Mgr. Petr Hudec – ředitel soutěže
Ing. Josef Vaculík
Bc. Petra Číhalová
Ing. Pavel Vajčner – enolog soutěže, garant (Vinařská unie)
JUDr. Luboš Bárta, MBA – předseda mezinárodní jury
Josef Valihrach – garant (Vinařská asociace)
II. Poslání a cíl:
1. Odborně posoudit speciální vína z České republiky i ze zahraničí a tím podpořit
výrobu a prodej kvalitních mešních a košer
vín.
2. Zprostředkovat výměnu zkušeností a poznatků z vinohradnicko-vinařského
oboru.
3. Posloužit k navázání a k prohloubení
výrobních, obchodních a společenských
vztahů mezi výrobci vína, obchodníky
a spotřebiteli.
4. Propagovat kvalitní vinařské produkty v cílové skupině, která nebývá zasažena
standardními informačními kanály reklamy
ani public relations, prostřednictvím médií,
která se jinak o víno nezajímají.

III. Podmínky účasti:
1. Výstava a soutěž je otevřena pro všechna vína vyrobená z hroznů révy vinné,
mimo vín stolních, vín stolních se zeměpisným označením původu a šumivých a perlivých vín.
2. Přihlášená vína musí odpovídat platným právním a církevním předpisům
a zvyklostem a musí být uznána jako vína
mešní, vína způsobilá být vínem mešním
nebo košer.
3. Kategorie (minimální počet vzorků
v jednotlivé kategorii je 5)
a.) Bílá vína tichá bez ohledu na zbytkový
cukr
b.) Růžová vína tichá bez ohledu na zbytkový cukr
c.) Červená vína tichá bez ohledu na zbytkový cukr
d.) Vína ledová, slámová, výběry z bobulí
a výběry z cibéb
4. Každý vzorek vína je přihlášen na předepsané přihlášce vyplněné ve všech bodech.
5. Přihláška musí být podána nejpozději
do 18. 10. 2017.
6. Soutěžní vzorky vín musejí být do stejného data odevzdány do sběrného místa
Matice velehradská, U Lípy 302, 687 06
Velehrad, případně dalších sběrných míst
stanovených prováděcími ustanoveními.
7. Každý dodavatel musí spolu se vzorky
doložit kopii souhlasu, osvědčení či práva
k výrobě mešních nebo košer vín vydaného
podle platných regulí církve nebo židovské
obce.
8. Součástí přihlášky je údaj o množství
přihlášeného vína, č. šarže a chemická analýza, která musí obsahovat minimálně následující analytické hodnoty: skutečný obsah
alkoholu, zbytkový cukr, celkovou kyselost.
Tuzemská vína podléhající zatřídění musí

být zatříděna SZPI. Je třeba předložit kopii
dokladu o zatřídění vína.
9. Každý přihlášený vzorek se skládá ze
3 adjustovaných lahví (do přihlášky je nutno
uvést přesný název a adresu přihlašovatele
či výrobce, označení vína, ročník vína, u tuzemsnkých vín číslo šarže, příslušné zařazení – mešní, košer).
10. Organizátoři při převzetí vzorků zkontrolují správnost údajů na přihlášce dle podmínek uvedených ve Statutu a přidělí každému vzorku evidenční číslo.
11. Před vlastním soutěžním hodnocením
budou vína seřazena organizačním výborem
do degustačních sérií a označena novou číselnou řadou. O obou číselných řadách povede organizátor evidenci.
IV. Hodnocení vín
1. Hodnocení vín proběhne dne 22. října
2017 od 10:00 hod v Sále Kardinála Špidlíka ve Velehradě.
2. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne dne 4. 11. 2017 jako součást veřejné
výstavy, konané od 16:00 hodin ve Slovanském sále Stojanova gymnázia ve Velehradě.
3. Vína se hodnotí stobodovým systémem
OIV/UIOE.
4. Jednotlivé vzorky budou seřazeny podle obsahu zbytkového cukru a ročníku,
podpůrným kriteriem bude řazení podle odrůd a obsahu alkoholu.
5. Vína budou předkládána hodnotitelům
anonymně, pouze s uvedením pořadového
čísla vzorku.
6. Hodnotitelům budou zpřístupněny údaje o kategorii, ročníku a obsahu zbytkového
cukru.
7. Všichni členové komisí podepíší
po skončení hodnocení výpis z hodnoticích
archů, který bude pořadateli archivován
po dobu pěti let.

V. Odborné hodnoticí komise
1. Hodnocení soutěže řídí předseda mezinárodní jury spolu s enologem soutěže.
2. Předsedy a členy odborných komisí
jmenuje organizační výbor výstavy z tuzemských i zahraničních odborníků.
3. Předsedové komisí řídí a organizují
práci komisí, jejich hodnocení se do výsledků započítává.
4. Předsedové komisí musí být držiteli
platného osvědčení o degustační zkoušce
vyžadované vyhl. 323/2004 Sb., příl. č. 14,
v platném znění.
5. V komisích hodnotí společně tuzemští degustátoři, kteří jsou držiteli platného
osvědčení o degustační zkoušce vyžadované vyhl. 323/2004 Sb., příl. č. 14, v platném znění, odborní zahraniční degustátoři
a osobnosti reprezentující církve a náboženské obce.
6. Před hodnocením bude odborným
garantem provedena instruktáž, rozprava
a bude společně ohodnocen alespoň jeden
vzorek z každé vypsané soutěžní kategorie.
7. O šampionu soutěže rozhodne mezi
nejvýše hodnocenými vzorky z jednotlivých komisí ve slepém hodnocení subkomise, složená z předsedů jednotlivých komisí
a enologa soutěže. Ostatní ceny budou uděleny podle dosažených bodových výsledků.
8. Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná.
9. Komise se skládají nejméně ze čtyř členů a předsedy, který hodnotí s komisí.
10. Každá komise hodnotí nejvýše
45 vzorků v jednom dni.
11. Oficiálními jazyky pro hodnocení
soutěže jsou čeština a angličtina.

