RÉTI PÁLINKAHÁZ II. Házi Pálinkaversenye
2017. május 27. szombat - Tárnokréti

VERSENYSZABÁLYZAT

Kiíró és rendező:

Réti Pálinkaház

Cím:

9165 Tárnokréti, Fő u. 12.

Tel:

06-96/271-249

Mobil:

06-30/300-1129

E-mail:

iroda@retipalinkahaz.hu

A bírálat időpontja:

2017. május 10. (szerda)

A bírálat helyszíne:

9165 Tárnokréti, Fő u. 12.

Eredményhirdetés:

2016. május 27. szombat

Eredményhirdetés helyszíne:

9165 Tárnokréti, Fő u. 12.

Versenyigazgató:
Nagy Szilárdné, a Réti Pálinkaház ügyvezetője
A bírálóbizottság elnöke:
Nagy Szilárd, a Réti Pálinkaház főzőmestere
A bírálóbizottság tagjai:
- dr. Havasi Dezső, Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara elnöke
- Fülöp Tamás, a magyarországi Mensa HungarIQa tagja
- Kiss Lajos, bérfőzető
- Nagy Szilárd, a Réti Pálinkaház főzőmestere
- Szeles Szabolcs, Győr MJV Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának elnöke
- Sztanity Szilárd, a győri Borháló üzletvezetője
- Tálos Katalin, a győri Audi Hungária Schule Magyar Tagozatának vezetője
- a győri Borok és Kövek Kft. (Rómer Ház, Csillag EzPresszó) üzletvezetője
1. oldal

A verseny célja:
Célunk, hogy főzetőink megtudhassák, elismert pálinkaszakértők szerint milyen az általuk nevezett pálinka
és ha szükséges, mit tehetnek a későbbiekben a minőség javítása érdekében.

A versenyre nevezők köre:
A versenyre kizárólag a Réti Pálinkaház bérfőzetői nevezhetnek.

Versenykategóriák:
1. Almatermésű gyümölcsök pálinkái, párlatai
2. Csonthéjas termésű gyümölcsök pálinkái, párlatai
3. Erdei, vad és bogyós gyümölcsök pálinkái, párlatai
4. Szőlőpálinkák, párlatok
5. Törkölypálinkák, párlatok
6. Borpárlatok
7. Ágyas pálinkák

A nevezés és a nevezés feltételei:
Nevezni a kitöltött nevezési lappal lehet, amely átvehető személyesen a Réti Pálinkaház (9165 Tárnokréti, Fő
u. 12.) címén vagy letölthető a www.retipalinkahaz.hu honlapról.
A versennyel kapcsolatban egyéb információk kérhetők a következő elérhetőségeken:
Tel.: 06-30/9893-711
E-mail: iroda@retipalinkahaz.hu

A nevezési laphoz csatolni kell:
- a bérfőzetett párlatról kiállított származási bizonyítvány másolatát ,
- a nevezési díjat.
Egy versenyző maximum 5 féle pálinkával, párlattal nevezhet.
A versenyre fajtánként minimum 2 dl mennyiséggel lehet nevezni.
A palackokra kérjük ráírni a nevezési lapon feltüntetett jellemzőket.

2. oldal

A mintákat személyesen vagy postai úton az alábbi címre kell eljuttatni:
Réti Pálinkaház
9165 Tárnokréti, Fő u. 12.

Nevezési díj:
500,- Ft/minta
(törzskártyásoknak 20% kedvezmény)

A minták beküldési határideje:
2017. május 9. kedd

A versenyminták bírálata:
A bírálat megfelelő bírálói ismerettel és gyakorlattal rendelkező bírálók közreműködésével történik.
A versenyigazgató a verseny előtt készségfelmérést végez, hogy a zsűrizésben csak olyan személyek
vehessenek részt, akik alkalmasak az elfogulatlan, korrekt bírálatra és a bírálat napján megfelelő egészségi
állapotban vannak.
A szervezőbizottság a beérkezett mintákat a kiírásnak megfelelő kategóriákba sorolja a nevezési lapon
feltüntetett jellemzők alapján, majd elvégzi a nevezett minták kóstolási sorszámmal való titkosító kódolását.

A versenyigazgató:
- a kóstolás megkezdése előtt ellenőrzi az előkészületeket,
- meghatározza a minták helyes bírálati sorrendjét,
- ellenőrzi, illetve biztosítja a technikai kiszolgálás színvonalát,
- ellenőrzi a minták anonimitását,
- folyamatosan ellenőrzi a segítők és a kiértékelést végzők munkáját.
Amennyiben a bírálók által adott pontszámok jelentős eltérést mutatnak, elrendeli az újrabírálást.
A döntést minden esetben írásban rögzíteni kell.
A verseny lebonyolítását és a szabályzat betartását a versenyigazgató felügyeli.

A bírálók feladata:
A hazánkban legszélesebb körben alkalmazott 20 pontos rendszer szerinti értékelés.

3. oldal

A minták pontozása:
A minták értékelése 20 pontos bírálati lapon történik az alábbiak szerint:


Illat tisztaság (hibátlan) - max. 3 pont,



Illat karakter (élénkség, frissesség, intenzitás és fajtajelleg illatban) - max. 5 pont,



Íz tisztaság (hibátlan) - max. 3 pont,



Íz karakter (élénkség, frissesség, intenzitás és fajtajelleg ízben, testesség, csípősség, szúrósság) max. 5 pont,



Harmónia, tartósság (benyomások kóstolás után) - max. 4 pont.

Az egyes jellemzőkre csak egész pont adható. A pontozást írásban indokolni kell, anélkül a bírálat
érvénytelen. Az elért pontszámot és az írásos indoklást az eredményhirdetés után minden nevező
megkapja.
A bírálat a nevezők és a hivatalosan meghívottak részére előzetes bejelentkezés mellett nyilvános.

Díjazás:
Arany minősítés: 18-20 pont,
Ezüst minősítés: 16-17 pont,
Bronz minősítés: 14-15 pont.
A Champion díjakat az egyes kategóriákban aranyérmet szerzett pálinkák, párlatok közül a bírálók a minták
visszakóstolását követően választják ki.
Egyéb különdíjak kioszthatók még a bírálóbizottság tagjainak felajánlásával.

Tárnokréti, 2017. április 11.

Réti Pálinkaház
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