
Š T A T Ú T
Festivalu kráľovských vín 2019

Kráľovský Skalický rubín 2019
Cena bude  udelená víťazovi súťažnej  kategórie č.1 urče-
ného vo finálnom rozstrele, pričom bude vyberaný len zo 
vzoriek, ktoré sú doložené certifikátom Skalický rubín  
CHOP.
Kráľovská frankovka 2019
Cena bude udelená víťazovi súťažnej  kategórie č.2
Veľký zlatý diplom z Festivalu kráľovských vín 2019
Cena  bude udelená  neúspešným súťažným  vzorkám,
ktoré sa zúčastnili finálneho rozstrelu.

Svojvoľné označenie vín s logom Festival kráľovských
vín 2019  je považované za porušenie štatútu a zasaho-
vanie  do  práv  usporiadateľa. Nákupná  cena  samole-
piek  bude uvedená  v katalógu výstavy.
Objednávky na  zakúpenie samolepiek prijíma organi-
zátor do 30. septembra 2019.

 Organizátor za úplatu ponúka vystavovateľom samo-
lepky Festivalu kráľovských vín s príslušným ocenením
a to nasledovne:

Samolepky  s  príslušným  označením  sú  ochrannou
známkou súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na
tlač a distribúciu samolepiek s logom Festival kráľov-
ských  vín  2019.  Organizátor na požiadanie zašle vy-
stavovateľovi samolepky podľa objednávky,  alebo od-
predá priamo v sídle organizátora.

Zlatý diplom z Festivalu kráľovských vín 2019
Cena  bude udelená  súťažným  vzorkám, ktoré získali
v hodnotení 86 bodov a viac.   

Vystavovateľ, ktorý  získal  bodové  ohodnotenie  nad 
86 bodov je oprávnený svoju vzorku vína prihlásiť do súťa-
že  o  Najlepších 100 vín  v SR za  rok 2019 v Národnom
salóne vín Slovenskej republiky.

Vystavovateľ, ktorý  získal  cenu  Kráľovský Skalický 
rubín 2019,  má právo svoje víno  priamo umiestniť do 
Národného salónu vín s týmto ocenením.

Diplom z Festivalu kráľovských vín 2019
Cena bude udelená súťažným vzorkám, ktoré získali v ho-
dnotení 82.00 až 85.99 bodov.

Kontakt:  Vinohradnícky spolek Skalica
                     Potočná č. 93,  909 01 Skalica
                     Vínna cesta Záhorie, o. z.
                     Kráľovská č. 16,  909 01 Skalica

Ladislav Nemčovský  tel: 0910 590 887
Petra Škadrová           tel. 0910 915 974

Info: www.spolek.sk              spolek@spolek.sk
         www.vcz.sk                   vcz@vcz.sk

Oprávnenia víťazných vystavovateľov:

Medaily na fľaše:

Kráľovský Skalický rubín 2019
Kráľovská frankovka 2019
Veľká zlatá medaila z Festivalu kráľovských vín 2019
Zlatá medaila z Festivalu kráľovských vín 2019

Udeľovanie hlavných cien a diplomov:

Hodnotenie vín:

Víťazov jednotlivých súťažných kategórií určí finálna ko-
misia, ktorá  bude pozostávať  z  predsedov  jednotlivých 
komisií a troch členov doplnených organizátorom súťaže.

Veľká zlatá medaila udeľuje sa vínam v jednotlivých
súťažných kategóriách, ktoré  sa zúčastnili finálneho
rozstrelu, t. z. , boli víťazmi  jednotlivých  súťažných 
kategórií v príslušnej komisii.
Zlatá medaila             od 86 bodov
Strieborná medaila  od 82  do 85.99 bodov
Bronzová medaila   od 76  do 81,99 bodov 


