I. KOŠT SLIVOVICE - LHOTA U VYŠKOVA

Tento dokument byl vydán pořadateli I. Koštu slivovice (6. 3. 2010) a můžete
v něm najít veškeré potřebné informace, včetně výsledků.
Tímto bychom chtěli také poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a taktéž
všem našim sponzorům. Děkujeme.
TJ Sokol Lhota
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PODMÍNKY I. KOŠTU SLIVOVICE
Podmínky přijetí vzorku do soutěže
Podmínkou přijetí vzorku do soutěže je řádně a čitelně označený vzorek pálenky
v objemu alespoň 0,35 litru s uvedením následujících údajů: kontaktní osoba, druh,
procento alkoholu, ročník, původ vzorku, telefonní nebo emailový kontakt.
Vzorek je nezbytné doručit kontaktním osobám uvedeným na plakátě nejpozději
týden před započetím koštu.

Podmínky vydání výhry
Do soutěže budou přijaty pouze vzorky, které budou splňovat výše uvedené náležitosti. Vzorky, které nebudou splňovat výše uvedené parametry, jako je například
obsah, a budou dodány na odběrní místo, propadnou pořadateli bez nároku na jakoukoli kompenzaci.
V případě výhry bude cena vydána okamžitě po vyhodnocení soutěže pořadatelem. Pokud si cenu na místě výherce nevyzvedne, bude mu následující den oznámena
výhra na kontakt, který uvedl při předání vzorku. Cenu je nutné si vyzvednout nejpozději do 30 dní od oznámení výhry. Pokud si soutěžící výhru nevyzvedne v tomto
termínu, propadá pořadateli bez náhrady.

Hodnocení jednotlivých pálenek
V soutěži I. Koštu slivovice je využit 10-bodový systém, kterým se bude hodnotit
CELKOVÝ DOJEM vzorku. V tomto 10-bodovém systému znamená 10 bodů maximum a 0 bodů minimum. Do celkového dojmu můžou spadat tyto kritéria: VZHLED,
ČISTOTA VŮNĚ, INTENZITA VŮNĚ, HARMONIE VŮNĚ, ČISTOTA CHUTI,
INTENZITA CHUTI, HARMONIE CHUTI, JEMNOST DOCHUTI, DÉLKA DOCHUTI.
Hodnocení však záleží na subjektivním posouzení, proto komise nemusí na některé z těchto kritérií brát ohled.
Hodnotící komise bude mít k dispozici pouze informaci o druhu pálenky dle
kategorie, ročníku výroby a procenta alkoholu. Jednotliví degustátoři budou mít na
degustaci jednoho vzorku přibližně deset minut.
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Průběh hodnocení
V prvním kole budou vzorky rozděleny mezi stoly dle 3 kategorií (1. švestky; 2.
jablka a hrušky; 3. ostatní a směsky). Dle hodnocení jednotlivých komisí budou
od každého stolu vybrány 2 nejlepší vzorky (v případě rovnosti bodů i více), které
postoupí k posouzení finálovou komisí, která vybere vítěze. Ceny budou vydány
vítězům jednotlivých kategorií a celkovému vítězi.

Další pravidla
Po vybrání vzorků budou nepostupující vzorky určeny k volné konzumaci. V této
době nebude již nutné dodržovat rozdělení degustátorů k jednotlivým stolům. Pořadatelé jsou oprávněni vyloučit a vyvést mimo areál sokola osoby, které budou
narušovat pořádek a nad míru obvyklou narušovat klid a průběh degustace.
Před samotnou degustací i v jejím průběhu a po jejím skončení je v místě konání
přísně zakázáno kouřit! Účelem tohoto opatření je zabránit nežádoucímu ovlivnění
vůně při posuzování jednotlivých destilátů. Děkujeme za pochopení.
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VÝSLEDKY
Výsledky - kategorie

Výsledky - finálové kolo
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Výsledky - 1. kolo
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