PRAVILNIK O OCENJEVANJU VIN NA
»TURNIRJU MLADIH VIN 2021«
1. člen
Ocenjevanja in predstavitev – TURNIR mladega vina organiziramo z željo širši javnosti predstaviti širok
izbor kakovostnih sort in zvrsti mladega vina, ki so značilne za naš vinorodni okoliš in letnik.
Ocenjevanje je predvsem promocijske narave, zato bomo posebej poskrbeli za objavljanje rezultatov
ocenjevanja v medijih.
2. člen
Na turnirju lahko sodelujejo vinogradniki, ki pridelujejo grozdje in vino na območju vinorodnega
okoliša Štajerska Slovenija in ter Medžimurskih goric (Republika Hrvaška) in so vpisani v register
pridelovalcev grozdja in vina tako v Sloveniji kot na Hrvaškem.
3. člen
Mlado vino, kot ga razumemo v smislu tega ocenjevanja je vino, ki ga dobimo takoj po končanem
vrenju mošta iz grozdja, potrganega v letu ocenjevanja. Vino za ocenjevanje mora biti primerno bistro.
4. člen
Vzorce mladega vina (2 steklenici vsakega vzorca vina) vinogradniki dostavijo sami na mesto
ocenjevanja, t.j. na TIC Ormož (Javni zavod TKŠ Ormož), Grajski trg 3 , Ormož, kjer ob prevzemu
preverimo prijavnico in označimo vzorec. Vzorci vina morajo biti primerno zaprti, ohlajeni in
stabilizirani, da ne bo možnih hitrih mikrobioloških sprememb. V kolikor te nastanejo, organizator
ocenjevanja ne odgovarja. Vsekakor pa se organizator obvezuje, da bo steklenice do ocenjevanja hranil
v hladnem prostoru.
5. člen
Vse steklenice posameznega vzorca vina morajo biti opremljene s podatki:
1. sorta/zvrst
2. pridelovalec
3. naslov pridelovalca
4. kontaktna tel. številka
5. na prijavnici morajo biti navedeni podatki o vzorcu – približna vsebnost alkohola in
vsebnost reducirajočega/nepovretega sladkorja

približna

6. člen
Strokovna komisija, sestavljena pretežno iz predstavnikov enološke stroke, bo ocenjevala vzorce vina
po 20-točkovni lestvici, objavljene ocene pa bodo opisne:
- 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.

Točke kot jih navajamo nimajo nobene povezave z Buxbaumovim 20- točkovnim sistemom, ki se sicer
uporablja za ocenjevanje po zakonu o vinu.
7. člen
Ocenjevanje vina je javno. Vodi ga predsednik komisije, ki je skupaj s tehnično službo zadolžen za
pravilen potek ocenjevanja.
Ocenjevanje poteka v tišini, zagotovljena mora biti popolna anonimnost vzorcev.
Organizator mora poskrbeti za pravilno temperaturo vina, ki gre v ocenitev, prav tako mora biti
prostor, kjer se ocenjuje zračen in primerno osvetljen.
8. člen
Rezultati so objavljeni neposredno po opravljenem ocenjevanju. Vsak udeleženec turnirja dobi
rezultate ocenjevanja v biltenu, vsi sodelujoči pridelovalci in vina pa so objavljeni v katalogu
sodelujočih.
9.člen
Organizator bo v okviru slovesne otvoritve Martinovanja 2021, ki bo v četrtek, 11.11.2021 v Martinovem
šotoru za Grajsko pristavo Ormož, javno razglasili rezultate Turnirja mladega vina. Najboljše ocenjeno
mlado vino oz. pridelovalec bo dobil posebno priznanje – ZMAGOVALEC TURNIRJA MLADEGA VINA 2021,
vsi sodelujoči vinarji pa tudi priznanja za sodelovanje.
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