КОНКУРС ЗА ВИНА ОТ БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ И ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН

ВИНОБАЛКАНИКА 2012
ВИНОБАЛКАНИКА
е конкурс за вина произведени
с участието на местни сортове
от
страните на Балканския
полуостров
и
Черноморския
регион, както и на такива,
които
са
от
сортове
селектирани и разпространени в
страните от региона.
ВИНОБАЛКАНИКА
е
конкурс
на
Съюзът
Енолозите в България.

на

Цел на конкурса:

произведени
Да подобри
от

познанията за вината,
местни за страните от
Балканите и Черноморието сортове;

разумна
Да насърчи тяхното производство и
консумация;
характерни
Да запознае и представи на публиката
вина
от
Балканите
и
Черноморието, произведени с местни или
местно селектирани сортове;

страните
Да спомогне за културния обмен между
от региона и останалите страни
от ЕС;

www.vinobalkanika.com
Обявяването на медалистите ще се състои по време на официалната цереминя на
IX издание на Международното туристическо изложение „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ” в град
Велико Търново

Медийни партньори: DiVino , БНТ, БНР, 24 ЧАСА, БТА, вестник Борба, вестник Янтра Днес, BG
Info, News BG
Изпратете заявката в срок до 27.03.2012
на адрес seb@wineforum-bg.net
КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА
След потвърждаване на заявката от наша
страна, изпратете пробите за участие на
адрес:
Краен срок за подаване на заявления ►27.03.2012
Краен срок за получаване на проби ►02.04.2012
Конкурсни дегустации ВИНОБАЛКАНИКА ►09-11.04.2012
Обявяване на наградените вина
►12.04.2012
Официално връчване на наградите
►21.04.2012

България,
гр. Велико Търново, 5000
ул. П. К. Яворов 34
в срок до 02.04.2012

За контакт със СЕБ

26 Maritza str.
4000 Plovdiv, Bulgaria
+359 88 647 5577
seb@wineforum-bg.net

www.vinobalkanika.com

КОНКУРС ЗА ВИНА ОТ
ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН

БАЛКАНСКИЯ

9-11 АПРИЛ 2012

България

ПОЛУОСТРОВ

И

Велико Търново,

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Кой може да участва във ВИНОБАЛКАНИКА
ВИНОБАЛКАНИКА е конкурс за вина, произведени с участието на сортове от Черноморска /Proles Pontica Negr. PPN/ и Източна /Proles Orientalis Negr.- PON/ еколого-географски групи или сортове, които са селектирани и
разпространени в страните, обхващащи Балканския полуостров и Черноморския басейн. Участието на такъв сорт
трябва да е не по-малко от 15 %. Представяните вина могат да бъдат бели, розови или червени, които са в
пазарната мрежа или готови за реализация, от видовете: тихи, шумящи или специални.

Наградите на ВИНОБАЛКАНИКА
Голям златен медал минимум 92 точки
Златен медал
минимум 85 точки
Сребърен медал
минимум 82 точки
Бронзов медал
минимум 80 точки

Вината се класират в една от следните серии:
Серия А:

сортове или местно селектиран сорт.

Серия В:

Съюза на Енолозите в
България
ще връчи СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

бели, розови и червени чистосортови вина от PPN и PON

бели, розови и червени купажни вина с минимум 50 %

участие на PPN и PON сортове или местно селектиран сорт.

Серия С:

бели, розови и червени купажни вина с минимум 15 %

участие на PPN и PON сортове или местно селектиран сорт.

Серия D:

специални вина с минимум 15% участие на PPN и PON

Вината се оценяват по 100 бална система и дегустационен лист, отразяващ оценка и словестна характеристика на виното по
стандарта на OIV. На всеки участник в конкурса, ще бъдат предоставени резултатите от дегустацията за собствените проби.

ТАКСИ И ПРОЦЕДУРА за участие във ВИНОБАЛКАНИКА
За да участвате в конкурса, попълнете заявка за участие, като
за всяка една проба прикрепите формуляр за регистрация на
проба.
Изпратете заявката в срок до 27.03.2012 на адрес
seb@wineforum-bg.net
След потвърждаване на заявката от наша страна, изпратете
пробите за участие на адрес:
България, гр. Велико Търново, 5000 ул. П. К. Яворов 34,

в срок до 02.04.2012
Всяка проба вино се състои от 6 броя бутилки, етикетирани и
опаковани в оригиналната си опаковка, с която се раелизират на
пазара и се придружава от:
-

- копие от платежно нареждане за платена такса за
правоучастие
-

копие от формуляра за регистрация на пробата.

Таксата за участие във ВИНОБАЛКАНИКА
е:

95 лева
за всяка една проба участваща в
конкурса.
Сумата преведете по сметка:
Титуляр: Съюз на Енолозите в България
Банка Юробанк И Еф Джи България АД
BIC: BPBI BGSF
IBAN:BG67 BPBI 7924 1093 3437 01

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
27 Март 2012
Краен срок за изпращане на заявката
на e-mail: seb@wineforum-bg.net

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Име на фирмата:
Държава:

Град:

Адрес:
Тел.:

Факс:

Е-mail:

Web:

www.

Лице за контакт :
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОБИ
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Ще участвам с

Категория на виното
Търговска марка

Наименование за
произход

реколта

1
2
3
4
5

броя проби
Всяка проба вино се състои
от:
- 6 броя бутилки с обем 0,5
или 0,75 литра, или
- 10 броя бутилки с обем
0,375литра, или
- 4 броя бутилки с обем над
1 литър
Всички
проби
да
са
етикетирани и опаковани в
оригиналната
си опаковка,
с която се раелизират на
пазара.

За всяка проба попълнете отделен формуляр за регистрация на проба и го
прикачете към заявката за участие.
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Участвам с

броя проби Х 95 лева =

Преведете сумата по сметка:
Титуляр: Съюз на Енолозите в България

Банка Юробанк И Еф Джи България АД
BIC: BPBI BGSF
IBAN:BG67 BPBI 7924 1093 3437 01

ДАННИ за ФАКТУРА

лева

Фирма:
Град:
Адрес:
Булстат:
МОЛ:

ВАЖНО!!!
Съюзът на Енолозите в България в рамките на Международното туристическо изложение „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ” в град Велико
Търново и Международното Винарско Изложение в град Русе ще организира презентационни щандове, на който ще могат да бъдат
представени вината участвали в конкурса.

МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА ЗА УЧАСТИЕ В ТЕЗИ СЪБИТИЯ

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОБА
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ВИНОТО:

По реда на записване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОБАТА
ПРОБА НОМЕР
№
в ЗАЯВКАТА ЗА УЧАСТИЕ

ТЪРГОВСКА МАРКА
КАТЕГОРИЯ НА ВИНОТО
Географско указание, запазени
наименования...
тихо

Тип на виното
Цвят на виното

шумящо

РЕКОЛТА

специално
бял

розов
червен

Контакт с дъб

да

не

Участие на
ароматичен сорт

да

не

Партиден
номер
Брой бутилки
в партидата
Дата на
бутилирането

Енолог (Енолози)

Ценова категория
Приблизителна цена за краен клиент

под 5 лв.
5÷10 лв
10÷15 лв.
15÷25 лв
над 25 лв.

СОРТОВ СЪСТАВ НА ПРОБАТА
Наименование на сорта

Участие във
виното, %

1
2
3
4
5
6

АНАЛИЗНИ ДАННИ
ПОКАЗАТЕЛ

СТОЙНОСТ

Алкохолно съдържание
Редуциращи захари
Титруема киселинност

Мерна единица
% об. алк.
g/dm3
g/dm3 винена
к-на

pH
Налягане в бутилката (за шумящи
вина)

103 hPa (бара)

► ПРИЛОЖЕТЕ ТОЗИ ФОРМУЛЯР КЪМ ЗАЯВКАТА ЗА УЧАСТИЕ
► ПРИЛОЖЕТЕ КОПИЕ ОТ ФОРМУЛЯРА КЪМ ПРАТКАТА С МОСТРИТЕ ЗА
КОНКРЕТНАТА ПРОБА

Ако желаете тази проба да бъде представена на презентационните щандове на ВИНОБАЛКАНИКА в рамките на Международното
туристическо изложение „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ” в град Велико Търново и Международното Винарско Изложение в град Русе:

МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА ЗА УЧАСТИЕ В ТЕЗИ СЪБИТИЯ

