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ŠTATÚT FESTIVALU
RIZLING RÝNSKY 2020
Festival organizuje Malokarpatské
osvetové stredisko v Modre
v spolupráci s projektovým
partnerom v Rakúsku, obcou
Jedenspeigen.
Cieľom festivalu je pokračovať
v zbližovaní susediacich
vinohradníckych a vinárskych
oblastí a predstaviť slovenské
a rakúske Rizlingy rýnske.
PÔVOD ODRODY
Klasická nemecká odroda,
ktorá poskytuje jedno
z najušľachtilejších vín.
Na naše územie prenikla
pravdepodobne z Čiech, kam sa
dostala v 17. storočí zásluhou
mníchov rádu Sv. Benedikta.
V súčasnosti na Slovensku táto
odroda zaberá približne 1,8 %
plochy všetkých viníc, čím sa radí
medzi najpopulárnejšie odrody.
Darí sa jej u nás takmer všade.
O Rizlingu rýnskom sa hovorí,
že je to víno kráľov a kráľ vín.
CHARAKTERISTIKA VÍNA
Rizling rýnsky má
svetložltozelenú až zlatožltú farbu
a typickú jemnú kvetinovú vôňu
– po kvitnúcej lipe, so zrením
vína, môže však byť cítiť aj po
marhuľovom kvete, broskyniach,
po lúčnych kvetoch, sene,
dokonca po zelenom citróne.
Chuť je korenistá a plná. Zrením
vo fľaši sa jeho vlastnosti ešte
viac zušľachťujú. So správnym
fľašovým vekom nadobúda
Rizling rýnsky živý, korenistý
“petrolejový” buket.
ORGANIZÁTORI:
• Malokarpatské osvetové
stredisko v Modre
• Združenie Malokarpatská
vínna cesta® - Ing. Peter Fülöp,
prezident festivalu za Slovensko

• Spolok vinárov JedenspeigenSierndorf – Werner Zirnsack,
prezident festivalu za Rakúsko
TERMÍNY
A MIESTO SÚŤAŽE
• 10. 9. 2020 o 9,30
• Vinárstvo Miroslav Dudo,
Potočná 1750/1, Modra Harmónia
• Odborný garant:
Ing. Milan Pavelka
SLÁVNOSTNÉ
VYHODNOTENIE A
VEREJNÁ DEGUSTÁCIA
• 10.10.2020 o 13,00 – Záhrada
Malokarpatského osvetového
strediska, Horná 20, Modra
PODMIENKY SÚŤAŽE
• do súťaže sa prijímajú
vína vyrobené z hrozna
Malokarpatskej vinohradníckej
oblasti a oblasti Weinviertel
• výrobca vyrobil minimálne
500l prihláseného vína
• účasť na festivale je bezplatná
pre členov Združenia
Malokarpatská vínna cesta
• z každej vzorky dodá výrobca
6 fliaš s obsahom 0,75 l
• vzorky zostanú vo vlastníctve
organizátora pre potreby
ich odborného hodnotenia
a následnej prezentácie na
verejnosti
• degustačné komisie budú
zmiešané slovensko – rakúske

vína bude číselný údaj, ktorý
vzíde z výsledného priemeru
vnútorných hodnôt po eliminácii
najvyššej a najnižšej hodnoty
SÚŤAŽNÉ VZORKY
Z každej prihlásenej vzorky je
potrebné dodať 6 ks fliaš
s obsahom 0,75 l s nasledovným
označením:
• názov vína
• prívlastok
• ročník
• kategória v zmysle tohto štatútu
• meno a kontakt na
vystavovateľa
• vzorky je potrebné doručiť
spolu s vyplnenou prihláškou
v termíne do 4. 9. 2020 do 12,00
na adresu: Stredná odborná
škola vinársko – ovocinárska,
Kostolná 162/3, Modra.
• kontakt: Jarmila Dudová
0905 77 70 89
Po tomto termíne už nebude
možné prijímať ďalšie vzorky
UDEĽOVANIE OCENENÍ:
• šampión FESTIVALU
Rizlingov rýnskych bude víno
s najvyšším počtom bodov
• zlatá medaila 88 - 100 bodov
• strieborná medaila 84 – 87,99
bodov
• všetky prihlásené vína získajú
pamätný diplom za účasť na
festivale

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

KONTAKT:

• vína tiché suché bez
obmedzenia ročníka (zvyškový
cukor max 7g/l)
• vína tiché ostatné bez
obmedzenia ročníka (zvyškový
cukor 7g/l a viac)

Združenie
Malokarpatská vínna cesta,
Horná 20, 900 01 Modra
Ing. Peter Fülöp, PhD., predseda,
www.mvc.sk
+421 905 777 089

PRAVIDLÁ HODNOTENIA

Werner Zirnsack, predseda
spolku vinohradníkov a vinárov
oblasti Jedenspeigen-Sierndorf,
Rakúsko
www.jedenspeigen.at
+43 680 130 26 27

• vína budú hodnotené
100-bodovým systémom
hodnotenia O.I.V.
• výslednou známkou hodnotenia

