awc vienna 2011-international wine challenge
Mezinárodní uznání awc vienna Evropskou unií
awc vienna byla jako jediné mezinárodní hodnocení vín v Rakousku oficiálně uznána
Evropskou unií jako vyznámenávané hodnocení vín.
awc vienna je nejen druhým největším mezinárodním hodnocením vín ve světě - 2010 bylo ochutnáno a
oceněno 10953 vín z 36 zemí - nýbrž i od 2008 uznána jako oficiální mezinárodní hodnocení vín
Evropské unie. Tato vinná:vyznamenání (lahvové etikety-medaile) mají oprávnění k nalepení na vinné
láhve.
Přihlášky na awc vienna 2011:
od 4. dubna do 6. května 2011
Zaslání kompletně vyplněné přihlášky faxem nebo on-line
Fax: +43 / 1 / 88 60 181,Tel.: +43 / 1 / 88 90 692
e-mail: office@awc-vienna.at
online: www.awc-vienna.at online s číslem zákazníka, username a password
Přihlašovací poplatky:
Mezinárodní poplatek za každý přihlašený vinný vzorek je 60,00 Euro.
(v Rakousku + EU: 20% DPH)
Povinnost zaplatit daň z přidané hodnoty odpadává u podavatelů z členských zemí EU, kteří se prokáží
vlastním daňovým idetifikačním číslem a u žadatelů, kteří nepocházejí z členských zemí EU.
Platba se realizuje až po příjmu faktury!
Při současném přihlášení 6 vzorků od jednoho vinaře jsou další 3 vzorky bez poplatku.
(9 vzorků zu cenu 6 vzorků)
Dodávky vinných vzorků na awc vienna 2011
od 2. května do 27. května 2011
•

Zásilka vín podle podmínek soutěže

•

3 označené láhve pro zkoušku

•

Kopie přihlášky přiložit

•

Ke každému vzorku přiložit vinnou nálepku (Etikett)

Adresa pro dodávky vinných vzorků:
Přesná adresa bude oznámena od 1. května 2011 na www.awc-vienna.at
Prezentace ohodnocení medaillemi:
od 1. října 2011
“Gala noc vína“ ve Vídeňské radnici a prezentace ”Whitebook Wine” 2. listopadu 2011

Vše o awc vienna 2011
Už 8. rokem za sebou se pod patronátem ministra zemědělství a životního prostředí Rakouska
dipl. inženýra Nikolause Berlakoviche, starosty hlavního města Vídně Dr. Michaela Häupla a ve
spolupráci se Spolkovým vinným svazem, s městem Vídní, s Oenologickým svazem a mnoha
dalšími spolupracujícími partnery pořádá awc vienna 2011.
Všechna vína budou ochutnávána ve Vyšším spolkovém ústavu a spolkovém úřadu pro vinařství
v Klosterneuburgu anonymně (slepě) v jednotlivých ochutnávacích kabinách a podle
mezinárodního stobodového systému ohodnocena.
awc vienna 2011 je druhým největším nezávislým hodnocením vín ve světě a jediná, která je
dotována peněžními cenami:

Odborná porota awc vienna 2011 se skládá z domácích a mezinárodních oenologů, analytiků
vína, sklepníků, gastronomů, odborných prodejců vína a odborných novinářů.
Předpokladem pro připuštění do odborné poroty na awc vienna 2011 je předložení průkazu o
degustační zkoušce podle rakouského vinného zákona nebo obdobné mezinárodní zkoušce.
Peněžní ceny na awc vienna 2011

Mezinárodní trofeje “International wine trophies 2011” jsou dotovány následujícími peněžními
cenami:
•

"winery of the year 2011"

dotace € 2.000

•

"white wine of the year 2011"

dotace € 2.000

•

"red wine of the year 2011"

dotace € 2.000

•

"sweet wine of the year 2011"

dotace € 2.000

Trophies na awc vienna 2011:
- awc trophies 2011:
v každé druhové kategorii dostane víno, které dosáhlo největšího počtu bodů
„awc vienna 2011 trophy“ (35 vítězů kategorií)
- international wine trophies 2011
"white wine of the year” - “red wine of the year” - “sweet wine of the year”
- “winery of the year”
„International trophy“ dostane to víno, které ze všech odevzdaných vín v druhových kategoriích
(rozděleno na bílá, červená a sladká vína) dosáhlo největšího počtu bodů.
Pro „international trophy“ kategorii „winery of the year“ bude spočítáno nejlepších deset vín
jednoho vinaře nebo výrobce, která dosáhla 84 bodů (pečeť) nebo víc, pro kategorii se počítají ale
jen 3 vína.

***Hvězdová klasifikace vinic na awc vienna 2011
Pro ***hvězdovou klasifikaci budou dohromady spočítány dosažené body nejlepších šesti (6) vín
z jedné vinice.
***
**
*

hvězdy
hvězdy
hvězdy

vinice s více než 546 body
vinice s více než 537 body
vinice s více než 528 body

Medaille na awc vienna 2011:
od 90 bodů

zlatá medaille

od 87 do 89,9 bodů

stříbrná medaille

od 84 do 86,9 bodů

pečeť

Medaile (lahvové etikety) awc vienna 2011 jsou uznány Evropskou unií jako oficiální
vinná:vyznamenání a dosáhly úředního povolení k nalepení na vinné láhve.

Přihlašovací kategorie awc vienna 2011
Degust. kategorie VÍNO BÍLÉ - ročník 2011, 2010, 2009, 2008
číslo.
1

Chardonnay klasické – do 12,9 vol% alk.

2

Chardonnay od 13, 0 vol% Alk.

3

Burgundské bílé & šedé klasické – do 12,9 vol% alk.

4

Burgundské bílé & šedé - od 13,0 vol% alk.

5

Sauvignon bílý klasický - do 12,9 vol% alk.

6

Sauvignon bílý – od 13,0 vol% alk.

7

Rýzling klasický – do 12,9 vol% alk.

8

Rýzling - od 13,0 vol% alk.

9

Veltlínské zelené klasické - do 12,9 vol% alk.

10

Veltlínské zelené – od 13,0 vol% alk.

11

Sortenvielfalt & Cuvée (bílé) - dos 12,9 vol% alk.

12

Sortenvielfalt & Cuvée (bílé) - od 13,0 vol% alk.

13

Rosé, Schilcher, Blanc de noir

14

Muskateller žlutý, červený , Muškát Ottonel

15

Rýzling vlašský

16

Silvaner

17

Traminer žlutý, červený, Gewürztraminer

18

Reservní víno bílé (ročník 2007 a starší, všechny druhy)
VÍNO ČERVENÉ – ročník 2011, 2010, 2009,2008

20

Cuvée (červené)

21

Cabernet Sauvignon

22

Pinot Noir

23

Merlot

24

Shiraz (Syrah)

25

St. Laurent (svatovavřinecké)

26

Blaufränkisch (frankovka)

27

Zweigelt

28

Sortenvielfalt (červené)

29

Reservní víno červené (ročník 2007 a starší, všechny druhy )

PREDIKÁTNÍ VÍNO – ročník 2011, 2010, 2009, 2008
(minimum 15 gr. zbytkového cukru).
30

Spätlese, Auslese (min. 19 KMW, 94 OE, 12,4 Beaumé)

31

Beerenauslese, Ausbruch, Schilfwein (min. 25 KMW, 127 OE, 16,3
Beaumé)

32

Trockenbeerenauslese (min. 30 KMW, 146 OE, 19,6 Beaumé)

33

Eiswein (min. 25 KMW, 127 OE, 16,3 Beaumé)

34

Reservní víno predikátní (ročník 2007 a starší, min. 19 KMW)

„Fortified Wines“

35

Fortified Wines (Sherry, Madeira. Port, ….)
Šampaňské víno, víno pěnivé, víno perlivé

36

Šampaňské víno, víno pěnivé, víno perlivé

!!! Důležité !!!
Kategorie 11, 12, & 28, ("Sortenvielfalt"):
Pokud bude dodáno 50 a víc vinných vzorků jednoho druhu bude pro tento druh vytvořena
vlastní kategorie.

Obchodní a účastnické podmínky
awc vienna 2011 – international wine challenge
1. Všeobecnĕ
Obchodní a účastnické podmínky platí pro účast na hodnocení vína „awc vienna 2011““ a pro
všechny dodávky, výkony a nabídky “Edlmoser Kommunikations und Event GmbH,” (dále jen
zkráceně „awc vienna). a plati i pro další obchodní styky. Zákazníci awc vienna uznávají
podáním přihlašky a nebo dodáním vín na hodnocení, objednávkou nebo příjmem dodávky
uvedené všeobecné obchodní a účastnické podmínky.
Jiné dohody musí být písemnĕ sjednány. Sídlo soudu je Wien.
2. Dodací podmínky:
2.1. Dodávky a vyúčtování se realizují podle platných cen a podmínek dnem dodávky.
2.2. Zboží se expeduje bez vyjímky „ab Lager Wien“;
pokud nebylo mezi smluvními stranami písemnĕ sjednáno jinak; jdou z toho rezultující zvýšené
náklady k tíži zákazníka.
2.3. Nebezpečí přechází i při dílčích dodávkách na zákazníka předáním dodávky;
u zásilek – i při použití vlastního dodávkového prostředku awc vienna nebo u zásilky bez
dopravného – konec nakládaní v „Lager Wien“ .
2.4. Pojíštĕní transportu provádí awc vienna jen na výslovné požádání a na náklady zákazníka.
2.5. Dílčí dodávky jsou dovoleny.
3. Dodací lhůty
3.1. Uvedené dodací lhůty jsou přibližné lhůty; i když se awc vienna vždy snaží uvedené lhůty
dodržet.
Dodací lhůty, které jsou podstatně nezávazné, platí od data potvrzení objednávky.
Překročení dodací lhůty neopravňuje zákazníka k odstoupení od smlouvy nebo k nároku na
náhradu škody.
3.2. Následky vyšší moci nebo jiných nepředvídaných událostí u awc vienna nebo u třetí osoby
s níž má awc vienna obchodní styky, zproštují awc vienna včasné dodací povinnosti a mimoto
má právo další dodávky zastavit bez nároku na náhradu škody a dodatečné dodací povinnosti.
4. Výhrada vlastnictví
awc vienna si vyhrazuje právo na využití rozpočtů, výkresů, logos, obrazků a reproduktovanych
značek a jiných podkladů awc vienna.
Uvedené podklady jsou být přístupné jen se souhlasem třetí osoby.
5. Platební podmínky:
Po platném přihlašení na awc vienna a vystavení faktury je vrácení přihlašovacích poplatků
vyloučeno.
Platba se realizuje po příjmu faktury bankovním převodem nebo bankovní poukázkou.
Při platbě přes bankovní poukázku se připočítavá paušalní poplatek ve výši € 10.-.
Jinak bude podavateli dodatečně vyučtován příslušný poplatek v opravdové výši.

Poštovné, clo a bankovní poplatky nehradí awc vienna; hradí je podavatel sám; jinak mu budou
dodatečně vyučtovány.
Podavatelé z členských zemí EU jsou povinni použit výhodné „EU-Standardüberweisung“.
(jinak budou bankovní poplatky podavateli dodatečně vyučtovány. )

Platba přes bankovní převod:
awc vienna 2011
EDLMOSER GmbH.
Bank Austria, Konto Nr. 50982 356 803 Bankleitzahl: 12000 (Kód banky)
IBAN AT46 1200 0509 8235 6803 BIC (SWIFT-CODE): BKAUATWW
Platba přes bankovní poukázku
awc vienna 2011
EDLMOSER GmbH.
Kalksburger Str. 1, 1230 Wien,
Rakousku (Österreich), Europa

Splatnost faktur
Faktury musí být vyrovnány nejpozději dnem splatnosti. Převedené peněžní částky budou
vyučtovány s nejstaršími nevyrovnanými pohledávkami. awc vienna si vyhrazuje právo zadržení
výsledků hodnocení, listin a peněžních cen až do úplného zaplacení splatných nevyrovnaných
faktur. Dále si awc vienna vyhrazuje právo vyloučení podavatele z účasti na awc vienna až do
úplného vyrovnaní otevřených pohledávek.
6. Přihlašovací podmínky
6.1. Podavatelé přihlašek:
Vinaři samostatně prodávající na trhu
Vinařská družstva, združení vinařských družstev, výrobní společnosti
Vinné sklepy s vlastní výrobou, vinné sklepy s vlastním pěstováním
Obchodníci jménem výrobce (producenta)
V případe přihlášení více vín jednoho výrobce různými podavateli, si awc vienna vyhrazuje právo
přiřadit příslušná vína jednomu jedinému výrobci. Posouzení, zda se jedná o jednoho výrobce se
provádí srovnáním daňového identifikačního čísla a idenftifikačního čísla výrobce.
6.2. Vinné vzorky :
Od každého přihlášeného vzorku vína se musí odevzdat 3 láhve
(0,75l nebo 1,5l, u predikátního vína 0,5l případně 0,375l). Neupotřebené reservní láhve budou
použity na školení.
Každý vzorek vína musí být opatřený: jménem a adresou podavatele, ochutnávací kategorií,
druhem, ročníkem, označenim vína, obsahem alkoholu a množstvím zbytkového cukru.

Ke každému vzorku vína přiložit Etikett. Pokud podavatel při přihlášení na awc vienna 2011
souhlasí s otisknutím jeho Etikettu ve Whitebook –Wine 2010/2011 bude otisknut Etikett z
minulého roku (Whitebook –Wine 2009/2010) pokud podavatel nedá jíné nařízení.

Podavatel ručí za homogenní sérii a za obvyklé trhové plnění (vyrobené min. množství
v kategoriích 1- 29 & 36 1000 láhví, kategorie 30-35 bez min. množství).
Sudové vzorky musí být jako takové označené (datum stáčení do sudu).
Vzorky vín budou u awc vienna pečlivě skladovány. Za nebezpečí zkažení vína při transportu
nebo při skladování, obzvlášt za nedostatečnou trvanlivost, zodpovídá podavatel
Vinné analýzy: na základě náhodného výběru, rozbor vybraných vzorků se zkouší
v laboratoři. V případě, že vzorek podle analytické zkoušky nevyhovuje, bude tento, jakož i
veškeré další vzorky podavatele ihned vyloučeny ze soutěže.
Vinné vzorky musí být přihlášeny v přihlášovací lhůtě (zaslání kompletně vyplněného formuláře
faxem, e-mailem nebo on-line) a odevzdány v dodací lhůtě
(logistikcenter awc vienna 2011.)
Za včasné dodání vinných vzorků zodpovídá podavatel. Vinné vzorky, které nedojdou včas
nebudou ochutnávany.
Ke každému vinnému vzorku musí být přiložena kopie přihlášky.
Zásilky vzorků musí být označeny nápisem
„Kostenfreie Weinmuster awc vienna 2011“ (bezcenný vzorek vína awc vienna 2011).
Vinné vzorky, které neodpovídají účastnickým podmínkám (vyloučení ze soutěže, zpoždění
dodávky a chybné dodávky) nebudou vráceny.

Hromadné přihlášení vzorků dovozci nebo obchodníky s vínem a pod. je možné;
musí se však z důvodu samostatného účtování uvést adresy jednotlivých vinařů (adresa pro
účtování a adresa pro vystavení listiny).
Hromadné účtování vín různých výrobců jednomu podavateli musí být předem dohodnuto
s awc vienna. Každopádně budou výsledky ve Whitebook Wine pod tou adresou publikována,
pod kterou byla přislušná vína podána.
Všichni vítězové zlaté medaille a „trophy“ obdrží diplom
a oficiální awc vienna 2011 ceduli na vrata.
Všichni podavatelé, jejichž vína dosáhla 84 bodů (pečeť ) nebo
87 bodů (stříbrná medaille) a víc, obdrží diplom (potvrzení o účasti, druh vína, hodnost medaille,
jméno žadatele).
Lahvové pečetě (medaille) awc vienna jsou EU uznaná vinná vyznamenání a je možno je
objednat od 1. října za platnou (aktuální) cenu.
Vína pod 84 body nebudou publikována.

Závazné služby awc vienna se skládají z ochutnávání vína, vydání hodnocení, publikace
výsledku ochutnávání na website awc vienna a eventuálně zaslání listin.
Vsechny dalsí služby a zásilky awc vienna jsou dobrovolné a i přes zvyklosti posledních let
nemusí být pokládány za obligatorní.

7. Přihlašovací poplatky
Mezinárodní poplatek za každý přihlašený vinný vzorek jednoho vinaře je 60,- Euro.
Za objednaný otisk ve Whitebook –Wine 2011/2012 se účtuje poplatek 50,- Euro
(v Rakousku a v EU: + 20% DPH)
Povinnost zaplatit daň z přidané hodnoty (DPH) odpadává u podavatelů z členských zemí EU,
kteří se prokáží vlastním daňovým idetifikačním číslem a u žadatelů, kteří nepocházejí z
členských zemí EU.
Při současném přihlášení 6 vzorků od jednoho vinaře jsou další 3 vzorky bez poplatku.
(9 vzorků zu cenu 6 vzorků)

8. Pravidla ochutnávání vín na awc vienna 2011
8.1. Ochutnávání vín provádí degustační komise, která je sestavena od awc vienna 2011.
Předpokladem pro připuštění do odborné poroty na awc vienna 2011 je předložení průkazu o
degustační zkoušce podle rakouského vinného zákona nebo obdobné mezinárodní zkoušce.
Degustace se provádí ve dvou kolech (první kolo a Mastertasting)
8.2. První kolo
V prvním kole budou vína ochutnávána degustační komisí v jednotlivých ochutnávacích kabinách
a podle mezinárodního stobodového systému ohodnocena.
Jednotlivá ocenění členy degustační komise budou spočítana dohromady a z toho se vypočítá
průměr. Ta ocenění, která se o 5 nebo víc bodů od vypočítaného průměru liší, budou vyloučena a
ze zbylých ocenění se zase vypočítá průmer, ten je výsledkem ocenění.
Mimo ocenění podle bodů je možné také hodnocení “zkažené ( =„ex“) nebo korek (=“W“)
Vinné vzorky , které obdrží 2 nebo víc ( =„ex“) budou jako zkažené vyloučeny.
Vinné vzorky , které obdrží 1 ( =„ex“) a nejméně 1(=“W“) nebo 2 a víc (=“W“)
budou ještĕ jednou ochutnány. K tomu se použije další láhev, pokud byla dodána.
Bude-li pro jedno víno jen jedno “W” nebo jen jeden “ex” hodnocení odevzdané, nepočítá se do
průměru.

8.3. Master tasting
Pro Master tasting se použije další láhev (pokud byla dodána) podle bodů prvních šesti vín
z každé kategorie.
Pokud nebyly podavalem tři vyžadované láhve dodány a proto nezbývá třetí láhev pro Master
tasting , nemůže se toto víno zůčastnit Master tastingu o „awc wine trophies“.
Dodatečné dodávky nebudou požadovány.
Při Master tastingu budou vína seřazena v paralelním ochutnávání degustační komisí, rovnež ve
formě slepého ochutnavání, podle pořadí (1. – 6. víno).
Body z prvního ochutnávání nebudou brány na zřetel.
Víno, které v Master tastingu dosáhlo první místo v kategorii, je vítěz druhové kategorie a obdrží
„awc wine trophy“

9. Trophies a peněžní ceny na awc vienna 2011
Trophies a peněžní ceny awc vienna 2011 budou zveřejněny před otevřením přihlašovací lhůty
na Homepage www.awc-vienna.at a jsou součástí obchodních podmínek.
Pro „international trophies 2011“ nebudou započitána vína, která byla v minulých letech na
tuto trofej počítána.

10. Listiny, lahvové etikety, používané vzorky, loga
Veškeré návrhy listin, lahvových etiket, použivané vzorky,a loga od awc vienna podléhají
autorskému právu. Pokud awc vienna povolí použití chráněných vzorků, platí povolení pouze pro
jeden konkrétní případ, který musí být proveden od awc vienna předepsaným způsobem,.
Podmínkou awc vienna je vyúčtování licenčního poplatku za toto povolení.
Obzvlášt dotisk lahvových etiket je možný jen s výslovným předchozím povolenim a po vyrovnání
dohodnutého licenčního poplatku.

11. Zavazující souhlas
Zasláním přihlášky se podavatel zavazuje, že se obeznámil a souhlasí s podmínkami hodnocení
awc vienna 2011 , plně uzná hodnocení degustační komise, a že souhlasí z uveřejněním jeho
dat ve „Whitebook Wine "2011/2012" a na website awc vienna 2011.
12. Právní platnost, sídlo soudu
Tento text je právoplatný pouze v německé verzi. Veškérá jiná cizojazyčná provedení jsou
neprávoplatné překlady.
Platí výhradně rakouský zákon. Zákony EU a UN (mezinárodní zákony) jsou neplatné.
Pokud jednotlivé časti těchto podmínek ztratí platnost, neovlivňuje to platnost zbývajících
podmínek.
Místo plnění a sídlo soudu je Vídeň.

