
 

Štatút výstavy vín v Bábe 

 
1. Organizátor  

Obec Báb, ALCEDO - Ing. Ľubomír Rybárik   

2. Termín a miesto súťaže  

 odborná degustácia sa uskutoční 7. 4 2019 o 1400 hodine v Kultúrnom dome v Bábe,  

 verejná ochutnávka sa uskutoční 12. 4. 2019 od 1800 do 2200 hod. v Kultúrnom dome 

v Bábe. 

3. Súťažné kategórie  

I. vína biele suché (zvyškový cukor do 4g/l resp. podľa legislatívy),  

II. vína biele ostatné (zvyškový cukor nad 4g/l),  

III. vína ružové (bez rozdielu zvyškového cukru),  

IV. vína červené suché (bez rozdielu zvyškového cukru).  

4. Dodanie súťažných vzoriek  

Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať 3 fľaše (min. objem 0,75 l) alebo 4 kusy 

s menším objemom s označením nasledovných údajov:  

 názov vína, odroda,  

 prívlastok,  

 ročník,  

 meno a adresa vystavovateľa,  

 kategória podľa obsahu zvyškového cukru.  

Zber vzoriek bude prebiehať v piatok 5. 4. 2019 od 800 do 1400 na Obecnom úrade v Bábe 

a v sobotu 6. 4. 2019 od 1000 do 1800 u Ing. Ľ. Rybárika, Báb č. 140. Súťažné vzorky sa stávajú 

majetkom organizátora. 

Vyplnením údajov a odovzdaním prihlásenej súťažnej vzorky súhlasí prihlasovateľ so 

spracovaním a publikovaním údajov o výrobcovi a víne na stránkach obce a v katalógu súťaže. 

5. Organizácia súťaže a zásady hodnotenia vína  

Každý člen komisie senzoricky hodnotí vzorky samostatne a anonymne podľa 100 bodového 

systému Medzinárodnej únie enológov. 

Priebeh hodnotenia bude riadiť garant súťaže, Ing. Ľubomír Rybárik.   

Výsledné bodové hodnotenie je priemer hodnotenia všetkých členov hodnotiacej komisie po 

vylúčení extrémnych hodnôt, pričom hodnotenie predsedu sa násobí dvomi.  

Z každej komisie predsedovia komisií vyberú 1 – 2 vína do finálového rozstrelu, v ktorom bude 

určený šampión výstavy podľa jednotlivých kategórií. Členmi výberovej komisie rozstrelu sú 

predsedovia komisií. 
Súťažné vína budú hodnotené nasledovne: 

Zlatá medaila:  87,00 – 100 bodov 

Strieborná medaila: 82,00 – 86,99 bodu 

Bronzová medaila: 75,00 – 81,99 bodu. 

6. Výsledky súťaže 

Výsledky súťaže budú zverejnené v katalógu z výstavy a na stránke obce Báb. 

7. Ceny a diplomy 

Ceny a diplomy budú odovzdané pri vyhlasovaní výsledkov 12. 4. 2019 o 2000 hodine 

v Kultúrnom dome v Bábe. 

 

Organizačný výbor 

0903 431 847 

0948 757 239 


