Národní soutěž vín - oblast Morava 2014, podoblast
znojemská - Informace pro vinaře

Vážení vinaři, v měsících srpnu proběhne první kolo Národní
soutěže vín jednotlivých podoblastí na Moravě a to Slovácká, Mikulovská, Znojemská a
Velkopavlovická. Soutěž je otevřena pro vína vyrobená z hroznů révy vinné, majících původ
ve vinařské oblasti Morava, která splňují podmínky statutu.
Soutěž je otevřena všem vínům, která jsou jednoznačně identifikovatelná (výrobce, původ,
číslo šarže a doplňující údaj o zbytkovém cukru). Nominace z oblastní soutěže je podmínkou
pro možnost následného přihlášení vína do Salonu vín - národní soutěže vín 2015.
Vína můžete na všechny čtyři podoblasti přihlásit přes online přihlašovací systém na
www.elwis.cz
Soutěžící vydá bezplatně 4 lahví (o obsahu 0,75 l, 0,5 l); příp. 6 lahví (o obsahu 0,375 l a 0,2 l
– u speciálních výběrů) do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického
posouzení a následné prezentace vín na výstavě.
Součástí přihlášky je kopie základního analytického rozboru a dokladu o původu vína:




kopie registrace vinice (u vlastních hroznů), nebo
kopie výkupního lísku, nebo
u jakostních vín (vč. vín s přívlastkem) kopie rozhodnutí o zatřídění vína na SZPI (lze
nahradit vyplněním evidenčního čísla jakosti v on-line přihlášce)

Informace ke znojemské podoblasti:

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Znojemská
Pořadatel: VOC ZNOJMO, z.s., Brněnská 523, 671 82 Dobšice
Uzávěrka přihlášek: do 13. 8. 2014, v případě vín VOC ZNOJMO do 21. 8. 2014.
Přihlašovatel hradí soutěžní poplatek ve výši 200,- Kč za přihlášený vzorek splatný
bankovním převodem na číslo účtu: 4200032339/6800 – Sberbank.

Odběr vzorků probíhá ve dnech 15. 7. až 13. 8. 2014, v případě vín VOC ZNOJMO do 21. 8.
2014 v prostorách:
Vinařství LAHOFER, a.s.
671 82 Dobšice, Brněnská 523
Po – Pá: 8.00 - 15.00 hod.
Prodejna BS vinařské potřeby
671 82 Dobšice, Brněnská 523
tel.: 515 260 600
Po - Pá: 8.00 - 17.00 hod.
Prodejna BS vinařské potřeby
692 01 Mikulov, K vápence 3202
tel.: 519 500 516
Po - Pá: 8.00 - 17.00 hod.
Prodejna BS vinařské potřeby
691 02 Velké Bílovice, Žižkovská 1230
tel.: 519 346 236
Po - Pá: 7.30 - 17.00 hod.

Kontaktní osoby:
Mgr. František Koudela 737/815 402 nebo Jaroslav Chaloupecký 602/766 157

