27. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky vín
26. 9. - 27.9. 2018
1. Cíl a význam
VINOFORUM 2018 navazuje na předcházející ročníky mezinárodní soutěžní
přehlídky vín, které se v uplynulých letech uskutečnily na Slovensku,
v Chorvatsku, ve Slovinsku, v Rakousku, v České republice, Číně a Polsku.
Cílem soutěžní přehlídky vín VINOFORUM je každoročně porovnávat kvalitu
vín středoevropského regionu se zbytkem světa a dále šířit kulturu vína nejen
v oblastech s jeho výrobou tradičně spjatých.
2. Datum a místo hodnocení a výstavy, výstava pro veřejnost
Datum: 26. 9. – 27. 9. 2018 - Hodnocení soutěže vín
Místo: Chrudimská beseda, Městské kulturní středisko, Široká 85, Chrudim
E-mail: oldrichbujnoch@seznam.cz tel.:602 490 127
Datum: 29. 9. 2018 - Slavnostní vyhlášení výsledků a Výstava vín pro veřejnost
Místo: Chrudimská beseda, Městské kulturní středisko, Široká 85, Chrudim
3. Organizátor
Organizátorem soutěže vín je Oldřich Bujnoch
Záštitu nad soutěží převzal starosta města města Chrudim Mgr. Petr Řezníček
Soutěžní přehlídka vín probíhá za podpory Vinařského fondu České republiky.
Odborným partnerem je Národní vinařské centrum, o.p.s.
4. Podmínky účasti
Soutěž vín je otevřená všem výrobcům a obchodníkům s vínem, kteří splňují
podmínky tohoto statutu. Dle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis,
označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů, jsou
ze soutěže vyloučena stolní a ovocná vína. Vína z České republiky musí
odpovídat zákonu č. 321/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Výstava vín pro veřejnost je otevřená všem výrobcům a obchodníkům s vínem.
Výstavy vín pro veřejnost se mohou zúčastnit i výrobci a obchodníci s vínem,
kteří se neúčastní soutěže vín.

Organizátor má právo vyloučit soutěžní vzorky, které nesplní podmínky statutu
soutěže. Z účasti na soutěži budou vyloučeny vzorky vín producenta či dovozce,
kterému bylo podle oficiálního sdělení Státní zemědělské a potravinářské
inspekce pravomocně za poslední 3 roky před konáním soutěže prokázáno
opakované porušení vinařského zákona.
5. Přihlášky a soutěžní vzorky
Každý přihlašovatel je povinen odevzdat vyplněnou přihlášku do 6. 9. 2018.
Vzorky do soutěže vín musí být do 6. 9. 2018 doručeny na sběrná místa a
každý vzorek musí být označen následujícími údaji: jméno a adresa výrobce a
přihlašovatele, kategorie, odrůda, země původu, ročník,chemickou analýzu obsah zbytkového cukru (g/l), obsah kyselin (g/l), obsah celkového SO 2 (mg/l),
obsah alkoholu (% obj.), číslo šarže a množství vína dané šarže, které má
přihlašovatel k dispozici.
Přílohou přihlášky tuzemských jakostních vín, jakostních vín s přívlastkem,
sektů s.o. a aromatických sektů s.o., je kopie Rozhodnutí Ministerstva
zemědělství o zatřídění vína podle § 14 zákona č. 215/1995 Sb. (do 30.4.2004),
resp. SZPI podle § 26 zákona č. 321/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (od
1.5.2004). U tuzemských zemských vín je třeba dodat kopii dokladu o původu
suroviny použité k výrobě vína, tuzemská jakostní vína, jakostní vína s
přívlastkem a VOC musí být zatříděna, přičemž tuto skutečnost musí být
přihlašovatel schopen na vyžádání doložit kopií dokladu o zatřídění.
Organizátor soutěže vín má právo odmítnout vzorky, které nesplňují podmínky
tohoto statutu. Soutěžní vzorek obsahuje 6 lahví vína o objemu 0,2 lt., 0,375 lt.,
0,50 lt., nebo 0,75 lt. Vzorky se stávají majetkem organizátora soutěže.
Přihlašovatel je povinen doručit soutěžní vzorky na vlastní náklady na jedno z
následujících sběrných míst:
Oldřich Bujnoch
Ulice V Hliníkách 1172
Areál VCES
537 05 Chrudim
Česká republika
Tel. 602 490 127
Vinařství Vladimír Tetur.
Ul. Žižkovská 1366, Velké Bílovice 691 02, Česká republika
tel. +420 603 253 529, Otevírací doba: PO-PÁ 7-15 hodin
Odpovědná osoba: Vladimír Tetur
Loucký klášter Znojmo
Prodejní doba: Po – Pá 9 –18hod
Odpovědná osoba: Ing. Matula
Tel.: 515 267 237, 606 702 165

Víno Blatel a.s.
Blatnice pod Sv. Antonínkem 855
Odpovědná osoba: pan Křápek
Tel.: 777 707 229
Klášterní vinné sklepy Litoměřice
Velká Dominikánská 11
412 01 Litoměřice
Odpovědná osoba: pan Hrabkovský
Pracovní doba: Po – Pá 8 – 14 hod
Tel.: 416 732 829
FEDOR MALÍK a syn
Kalinčiakova 21, 900 01 Modra, Slovenská republika
tel. +421 336 473 272
J. & J. OSTROŽOVIČ
Nižná 233, 076 82 Veľká Trňa, Slovenská republika
tel. +421 908 996 042
Kartón se soutěžním vzorkem označit VINOFORUM 2018 a „Samples of no
commercial value“. Nebo zaslat na adresu: Oldřich Bujnoch, Ulice V Hliníkách
1172, 537 05 Chrudim, Czech Republic
6. Přihlašovací poplatek
Přihlašovací poplatek činí za
1 vzorek
2 vzorky celkem
3 vzorky celkem
4 vzorky celkem
5 – 9 vzorků celkem
10 a více vzorků celkem

20 EUR
40 EUR
60 EUR
80 EUR
80 EUR
0 EUR

nebo 500 Kč
nebo 1 000 Kč
nebo 1 500 Kč
nebo 2 000 Kč
nebo 2 000 Kč
nebo
0 Kč - bez poplatků

Přihlašovatel je povinen do 14. 9. 2018 uhradit poplatek převodem na účet
organizátora soutěže:
Název účtu: Oldřich Bujnoch
Banka: Česká spořitelna a.s., Palackého tř. 801, Chrudim, 537 26
Číslo účtu: 2413134399 / 0800
Kód banky: 0800
SWIFT/BIC: GIBACZPX
IBAN: CZ- CZ 76 0800 0000 0024 1313 4399
INAN:EUR- CZ 26 0800 0000 0018 9587 4263
Variabilním symbolem je IČ nebo rodné číslo přihlašovatele.
Při dodání vzorků na sběrná místa je přihlašovatel povinen doložit doklad o
bankovním převodu přihlašovacího poplatku na účet organizátora soutěže.

7. Složení hodnotících komisí
Garantem soutěže je ve funkci prezidenta odborné jury pan prof. Ing. Fedor
Malík, DrSc. Soutěžní vzorky jsou hodnoceny pětičlennými odbornými
komisemi, které jsou složeny z uznávaných zahraničních a domácích
degustátorů. Předpokladem účasti degustátorů z České republiky jsou platné
senzorické zkoušky SZPI, nebo degustátorské zkoušky podle evropských norem
ISO a DIN. Hodnocení soutěžních vzorků řídí nehodnotící odborná tříčlenná
jury ve složení prezident, ředitel a enolog soutěže. Prezident odborné jury řeší ve
spolupráci s ředitelem a enologem soutěže případné nejasnosti při hodnocení.
8. Hodnocení soutěže vín
Soutěžní vzorky jsou hodnoceny stobodovým systémem Mezinárodní unie
enologů. Konečnou známkou pro soutěžní vzorek, po vyloučení dvou krajních
hodnot, je aritmetický průměr. V případě, kdy nejvyššího bodového ohodnocení
dosáhne více než jeden soutěžní vzorek, je dalším hodnotícím kritériem celkový
součet bodů od všech degustátorů v odborné komisi. Všechna vína jsou
hodnocena anonymně v zakryté lahvi, pouze s uvedením evidenčního čísla
vzorku. Soutěžní vzorky jsou řazeny podle odrůd, ročníku a obsahu zbytkového
cukru. Hodnotící lístky je organizátor soutěže povinen archivovat po dobu 5 let.
9. Přihlašování soutěžních vzorků
Soutěžní vzorky se přihlašují na webových stránkách Národního vinařského
centra. Systém ELWIS (Electronic Wine System) je originální systém vyvinutý
Národním vinařským centrem České republiky pro registraci a hodnocení vín.
10. Diplomy a medaile
Soutěžní vzorky, které obdrží 90 b. a více jsou oceněny velkou zlatou medailí,
86 b. až 89,99 b. zlatou medailí, a 83 b. až 85,99 b. stříbrnou za titul Champion
jsou udělovány pro nejlepší bílá vína suchá (kategorie 1.01), bílá vína ostatní
(kategorie 1.02, 1.03), růžová vína (kategorie 2.04, 2.05), červená vína
(kategorie 3.06, 3.07), přírodní sladká vína (kategorie 4.08), šumivá vína
(kategorie 5.09, 5.10, 5.11, 5.12), vína zpod kožky a likérová vína (kategorie
6.13, 6.14, 6.15, 6.16.
Podmínkou pro udělení titulu je účast alespoň 20 vzorků v dané kategorii.
Na diplomu je vždy uvedeno číslo šarže soutěžního vzorku. V soutěži je
oceněno nejvýše 30 % z celkového počtu přihlášených vzorků.
11. Kategorie soutěže vín
Kategorie
I.
Bílá vína
suché
polosuché
polosladké

Zbytkový cukr (g/l)

(0 - 4)
(nad 4 -12)
(nad 12 - 45)

Referenční znak

1.01
1.02
1.03

II.
Růžová vína
suché
ostatní

(0 - 4)
(nad 4 - 45)

2.04
2.05

III.
Červená vína
suché
ostatní

(0 - 4)
(nad 4 - 45)

3.06
3.07

(nad 45)

4.08

(0 - 12)
(nad 12 - 32)
(nad 32 - 50)
(nad 50)

5.09
5.10
5.11
5.12

VI.
Likérová vína a vína zpod kožky*
suché
(0 - 6)
polosuché
(nad 6 - 40)
polosladké
(nad 40 - 80)
sladké
(nad 80)

6.13
6.14
6.15
6.16

IV.
Přírodně sladká vína
bez rozdílu barvy
V.
Šumivá vína
suché
polosuché
polosladké
sladké

* Kategorie obsahuje: vína zrající pod povlakem speciálních kvasinek (flor), vína vyrobená z
přezrálých, botrytizovaných nebo částečně sušených hroznů a podobně, kromě sladkých vín s
obsahem zbytkového cukru nad 45 g/l

12. Zvláštní ustanovení
Organizátoři si vyhrazují právo na tisk a distribuci exkluzivních medailí
s logem soutěžní přehlídky vín pro nalepení na lahve - samolepek
přihlašovatelům vín oceněných titulem Champion, velkou zlatou, zlatou, a
stříbrnou medailí. Medaile jsou zpracovány tak, aby byly ozdobou vítězné
lahve a podtrhly její exkluzivitu. Organizátoři vydají na požádání
přihlašovatele medaile - samolepky nejvýše v počtu dle množství vína
uvedeného na přihlášce za základní cenu 0,1 EUR nebo za 2,50 Kč za 1 ks.

Konečná cena za medaili se odvíjí od objednaného počtu kusů. Čím více
medailí, tím nižší cena.
Medaile - samolepky lze na oceněném víně používat neomezeně do vyprodání
zásob oceněné šarže vína.
Objednávky do výše přihlášeného objemu oceněné šarže vína je možné
na telefon: +420 776 249 863 nebo +420 602 490 127

