Statut soutěže
do Pálavské galerie vín 2018
1. Úvod
Pálavská galerie vín si vytkla za cíl představit a nabídnout široké veřejnosti ta nejlepší vína z Pálavy
pocházející z jedné z 57 viničních tratí, které se rozkládají na území sedmi pálavských obcí.
Každoročně musí vína projít soutěží, kde je z přihlášených vzorků vybráno 60 nejvhodnějších vín, jenž
bude Pálavská Galerie Vín U Venuše (PGV) v danou sezonu prezentovat a zajistí jejich prodej ve svých
prostorách.

2. Pořadatel soutěže
Soutěž je organizována společností PAVLOF s.r.o., IČ: 269 11 442, Podnásepní 517/1f, 602 00 Brno.

3. Termíny konání
Hodnocení soutěžních vín se uskuteční dne 4. dubna 2018. Vybraná vína poté budou prezentována
od června 2018 do konce května 2019 v PGV.

4. Podmínky účasti
4.1.

Původ hroznů

Soutěž je otevřena pro vína vyrobená z hroznů révy vinné, majících původ pouze z jedné z 57 tratí z
obcí Pavlov, Mikulov, Dolní Věstonice, Horní Věstonice, Perná, Klentnice a Bavory. Kompletní seznam
viničních tratí naleznete v Příloze č. 1. tohoto statutu. Víno musí být vyrobeno v souladu se zákonem

č.321/2004 Sb. v platném znění (dále jen „vinařský zákon“). Přihlášením vína do soutěže vyjadřuje
přihlašovatel souhlas s respektováním podmínek tohoto statutu.
4.2.

Specifikace vzorků vín

Každé vinařství může do soutěže přihlásit až 8 vzorků vín. Do Pálavské galerie vín bude vybráno však
maximálně 5 vín od jednoho vinařství. Pořadatel přijímá všechna tichá lahvová vína vyrobená z
hroznů pocházející ze 7 výše zmiňovaných obcí. Do soutěže roku 2018 nebudou zařazena vína
speciální (ledová, slámová, výběry z cibéb). Přihlášení vín do soutěže je zdarma.
4.3.

Kategorie vín

A - Bílá vína suchá a polosuchá
s obsahem zbytkového cukru do 12 g/l vč.
B - Bílá vína polosladká
s obsahem zbytkového cukru nad 12 g/l do 45 g/l vč.
D - Růžová vína a klarety
do obsahu zbytkového cukru do 45 g/l včetně (suchá, polosuchá a polosladká)
E - Červená vína suchá a polosuchá
s obsahem zbytkového cukru do 12 g/l vč.
F - Červená vína polosladká
s obsahem zbytkového cukru nad 12 g/l do 45 g/l vč.
G - Jakostní šumivá vína stanovené oblasti
Bez omezení zbytkového cukru.

4.4.

Minimální množství

Minimální šarže přihlášeného vína byla stanovena na 500 láhví (375 l). Celá partie musí být v době
přihlášení nalahvována. Jeden vzorek představuje: 3 láhve o objemu 0,75 l nebo 0,5 l.
4.5.
Doručení vzorků
Přihlášená vína musí být na základě přihlášky dodána do pátku 30. 3. 2018

 Do Pálavské galerie vín U Venuše, Česká ulice 252, Pavlov.
otevřeno
pátek 15 - 22 hod.
sobota 10 - 22 hod.
neděle 10 - 16 hod.

 Nebo do Hotelu Pavlov, Klentnická ulice 174, Pavlov.
otevřeno
pondělí - neděle 11 - 21 hod.


K přihlášce musí být dodána kopie analytického rozboru všech vín, obsahující údaje minimálně
o skutečném obsahu alkoholu, obsahu cukru (glukóza + fruktóza) a celkovém obsahu kyselin z
certifikované laboratoře.






Každá láhev musí být soutěžícím označena tak, aby bylo možno jednoznačně identifikovat
konkrétního přihlašovatele / výrobce a konkrétní víno.

Při přihlášení vín, musí vinařství vyplnit také všechny požadované údaje o víně a vinařství v
registračním systému Elwis.


4.6.
Termín přihlášení
Nejpozději 30. března 2018. Přihlášku lze vyplnit elektronicky na: www.elwis.cz.

5. Vyloučení ze soutěže
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze soutěže, pokud se prokáže zejména níže
uvedené:
 Nevyhovující geografický původ.
 Produkty neznámého původu.
 Nepovolené enologické postupy (přídavek vody, glycerolu, barviv, nadlimitní etanol).

6. Podmínky další spolupráce
Vinařství, jenž bude oceněno Pečetí Pálavské Galerie Vín a bude tak vybráno do PGV v kolekci vín
2018, se zavazuje splňovat tato pravidla:


Vinařství garantuje, že vína pro PGV budou k dispozici ke koupi, v rozsahu alespoň 300 ks
láhví, nejméně do 30. 11. 2018, s tím, že do tohoto data bude vinař informován o počtu láhví,
které PGV ještě odebere. Pokud se vinař s PGV nedomluví jinak. V případě nedodržení tohoto
bodu, bude po vinaři požadováno proplacení nákladů spojených s výměnou vína při
nedodržení dostatku zásob. (náklady na vytvoření e-shopové položky na
http://www.palavskagalerievin.cz/katalog-vin, náklady na výrobu a instalaci polepu k boxu vína v
PGV a náklady na tisk 3000 objednávkových lístků).



Vinařství, které získá ocenění „Pečeť Pálavské galerie vín“ (viz. odst. 8) se zavazuje, že umístí
banner s odkazem na PGV na své webové stránky. Grafický podklad dodá pořadatel. Kontrola
dodržení bodu bude probíhat průběžně, poprvé však k 5. 6. 2018.



Vína budou nakupována formou bezhotovostního platebního styku (tzv. na fakturu) se
splatností 30 - 60 dní za předem dohodnutou cenu, která se v průběhu roku nemění. První
odběr vína bude 60 láhví do 22. 5. 2018.



PGV si vyhrazuje právo vyměnit box vínem dle vlastního výběru.



Zástupce vinařství může být přizván ke konzultaci, v případě že dodávané víno bude odlišné
oproti vzorkům, které byly poskytnuty v rámci hodnocení soutěže. Pokud se prokáže, že
dodávaná vína v průběhu roku nejsou totožná s víny, která byla přihlášena do soutěže, má
pořadatel soutěže právo vrátit vinaři všechna tato vína a vinař je bez odkladu povinen vrátit

pořadateli uhrazené prostředky za neprodaná vína. V takovémto případě je dále vinař
povinen uhradit pořadateli náklady spojené s propagací tohoto vína a s uvedením vína do
kolekce PGV 2018. Jako důkaz odlišnosti přihlášeného a dodávaného vína bude porovnání
analytického rozboru archivovaného vzorku vína, dodané vinařem pro soutěžní výběr vín se
vzorkem vína dodaného v průběhu roku do PGV. Pokud analytické hodnoty těchto 2 vzorků
nebudou totožné, bere se tento fakt za nedodržení pravidel soutěže a pořadatel má právo
vína vrátit a vinař se zavazuje uhradit náklady s tím spojené včetně nákladů na analytický
rozbor.

7. Hodnocení soutěžních vín
Vína se hodnotí 100 bodovým systémem Mezinárodní unie enologů za použití elektronického
systému ELWIS.
Odborným garantem hodnocení je Ing. Kamil Prokeš.
Komise bude složená ze 4 - 5 skupin o 4 - 5 členech. Každá skupina bude mít svého předsedu. Členy
komise jmenuje organizátor.

8. Ocenění
Celkem bude oceněno 60 vín Pečetí PGV. Oceněno bude maximálně 5 vín od jednoho výrobce.
Vinařství obdrží diplom a láhev bude moci označovat samolepící pečetí.
Na základě vydání diplomu, osvědčujícího získání příslušné pečetě, má výrobce právo označovat
láhve příslušné výrobní šarže samolepicími známkami s uvedením ocenění a označení soutěže. Tyto
samolepicí pečetě si může přihlašovatel zakoupit (v ceně 1 Kč bez DPH) od organizátora v
maximálním počtu odpovídajícím velikosti příslušné šarže uvedené na přihlášce.
Dále může přihlašovatel použít grafickou podobu dané pečeti ve svých propagačních materiálech,
cenících, katalozích, na webových stránkách atd. Toto užití podléhá písemnému schválení vlastníka.

V Pavlově dne 8.2.2018
RNDr. Zdeněk Janeček, jednatel, Pavlof s.r.o.
Lenka Kršková, vedoucí provozu Pálavské galerie vín
Tomáš Čížek, vedoucí provozu Pálavské galerie vín

Příloha č. 1 – seznam viničních tratí v 7 pálavských obcích

