PRAVILNIK O OCENJEVANJU MLADEGA VINA
1. člen
Ocenjevanja in predstavitev mladega vina organiziramo z željo širši javnosti
predstaviti širok izbor kakovostnih sort in zvrsti mladega vina.
2. člen
Ocenjevanje bo predvsem promocijske narave, zato bomo posebej poskrbeli za
objavljanje rezultatov ocenjevanja v medijih.
3. člen
Na turnirju lahko sodelujejo vinogradniki, ki pridelujejo grozdje in vino na območju
vinorodnega okoliša Štajerska Slovenija in ter Medžimurskih goric (Republika
Hrvaška), ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina.
4. člen
Mlado vino dobimo takoj po končanem vrenju mošta, iz grozdja, potrganega letošnjo
jesen. Vino za ocenjevanje mora biti bistro ter dobrega vonja in okusa.
»Mlado vino« je lahko v prometu na drobno najprej 30 dni po trgatvi grozdja iz
katerega pridelamo vino; in največ do 31. januarja leta, ki sledi letu trgatve grozdja.«
5. člen
Vzorce mladega vina lahko zainteresirani vinogradniki dostavijo sami ali jih zberejo
pri društvih vinogradnikov in jih dostavijo na mesto ocenjevanja.
6. člen
Vse steklenice posameznega vzorca vina morajo biti opremljene s podatki o
sorti/zvrsti in pridelovalcu vina. Podatki o vzorcu morajo biti vpisani v prijavnico.
7. člen
Strokovna komisija bo ocenjevala vzorce vina po 20-točkovni Buxbaumovi metodi,
objavljene ocene pa bodo opisne:
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zadovoljivo mlado vino 14,01-15,99,
dobro mlado vino 16,00-16,99,
zelo dobro mlado vino 17,00-17,99,
odlično mlado vino 18,00 in več.
8. člen

Ocenjevanje vina bo javno. Vodi pa ga predsednik komisije, ki je skupaj s tehnično
službo zadolžen za pravilen potek ocenjevanja.
Ocenjevanje poteka v tišini, zagotovljena mora biti popolna anonimnost vzorcev.
Ocenjevanje poteka v primernih prostorih, kjer je poskrbljeno tako za pravilno
temperaturo vina kot tudi za zračnost in anonimnost vzorcev.
9. člen
Pri razglasitvi rezultatov ocenjevanja vsak udeleženec turnirja dobi "Bilten" z rezultati
ocenjevanja.
10.člen
Organizatorja bosta razglasila tudi prvaka sorte in zvrsti. Tak naziv bo dobilo vino
posamezne sorte ali zvrsti pod pogojem, da je doseglo oceno vsaj zelo dobro mlado
vino in da so v konkurenci sodelovali vsaj trije vzorci enakega vina - sorte ali zvrsti.
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