Prihláška - Biel Vinalia 2014
Vyplňujte prosím čitateľne. V prípade nejasností využite Vysvetlivky a Príklad na nasledujúcej strane. Ďakujeme veľmi pekne!
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Vysvetlivky
(1) Fyzické

osoby uvedú úplné meno a priezvisko aj s prípadným titulom, napr.: Ing. Filipín Širokolistý. Právnické osoby uvedú názov firmy.
ulicu aj s popisným číslom, napr.: Viničná 23
(3) Poštové Smerovacie Číslo
(2) Uveďte
(4) Uveďte

mobilné telefónne číslo a v prípade pevnej linky uveďte aj predvoľbu. Môžete uviesť aj viac čísiel.
http://www.nasevinarstvo.sk
(6) Napríklad info@nasevinarstvo.sk
(7) Názov odrody alebo značkového vína. Špeciálne vlastnosti (ako napríklad „botritické“, „barrique“) uveďte oddelené čiarkou. Najbežnejšie odrody môžete
uviesť v skrátenom tvare:
• Rizling vlašský (Riz.V., alebo RV)
• Rulandské biele (Rul.B., alebo RB)
(5) Napríklad

• Veltlínske zelené (Velt.Z., alebo VZ)

• Tramín červený (Tra.Č., alebo TČ)

• Cabernet Sauvignon (Cab.S., alebo CS)

• Svätovavrinecké (SvV)

• Rizling rýnsky (Riz.R., alebo RR)

• Rulandské šedé (Rul.Š., alebo RŠ)

• Frankovka modrá (Fra.M., alebo FM)

• Sauvignon (Sauv., alebo S)

• Chardonnay (Chard., alebo CHA)

• Müller Thurgau (Mu.T., alebo MT)

(8) Uveďte

prívlastok, ako napríklad: akostné (AK), akostné značkové (AKZ), kabinetné (KAB), neskorý zber (NZ), výber z hrozna (VZH), bobuľový výber
(BV), hrozienkový výber (HZ), ľadové, slamové, atď.
(9) Uveďte farbu: ružové tiché (ruž.), biele tiché (bie.), červené tiché (čer.). Špeciálne ak farba vína nie je „štandardná“ na základe odrody, ako napríklad ružové
víno odrody Cabernet Sauvignon alebo ak je ako odroda uvedené Zmes resp. Cuveé.
(10) Kategorizácia vín podľa množstva zbytkového cukru. Uveďte:
• suché (najviac 4 g.l−1 zvyškového cukru)
• polosuché (4,1 – 12 g.l−1 zvyškového cukru)
• polosladké (12,1 – 45 g.l−1 zvyškového cukru)
• sladké (minimálne 45 g.l−1 zvyškového cukru)
(11) Ako oblasť pôvodu hrozna uveďte jednu z nasledúcich:

Malokarpatská vinohradnícka oblasť (MVO), Južnoslovenská vinohradnícka oblasť (JVO), Nitrianska
vinohradnícka oblasť (NVO), Stredoslovenská vinohradnícka oblasť (SVO), Východoslovenská vinohradnícka oblasť (VVO), Vinohradnícka oblasť Tokaj (VOT).
Vína z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti budú zaradené do súťaže o cenu MVC.

Príklad
Ing. Filipín Širokolistý - Naše Vinárstvo s.r.o.
Meno a Priezvisko alebo Názov firmy(1)

Nad vinicami 234/A

Veľké Sudy nad Strapcom

Ulica(2)

088 123 456 78, 0903 8765 5433, +44 22 1234 5678
Telefónne číslo(4)
info@nasevinarstvo.eu, ﬁlipin.sirokolisty@gmail.com
Emailová adresa(6)
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Adresa web stránky(5)

Prívlastok(8)

Farba(9)

Kategória(10)

Ročník

Pôvod hrozna(11)

AK

bie.

suché

2010

MVO

KAB

bie.

suché

2011

MVO

akostné

čer.

—//—

2009

—//—

akost.

čer.

—//—

2010

—//—

Devín, 1

VZH

biele

polosuché

2011

—//—

Devín, 2

VZH

—//—

polosuché

2011

NVO

akost. znač.

ruž.

suché

2011

NVO

slamové

biele tiché

sladké

2010

JVO

Cab.S.

NZ

ružové tich.

polosladké

2010

MVO

Furmint

cibébový výber

biele

sladké

2005

VOT

Pesecká Leánka
—//—
Cuveé
FM, barrique

Vínečko Naše
VZ, botritické

2

