
12. ročník

KOŠTU SLIVOVICE
A OVOCNÝCH PÁLENEK

Zašová, 1. a 3. 3. 2019

STATUT
12. ročníku KOŠTU SLIVOVICE a ovocných pálenek
v Zašové dne 1. a 3. 3. 2019
Preambule:
Obec Zašová a pořádá 12. ročník koštu slivovice a ovocných pálenek.
Cílem akce je umožnit občanům prezentovat vyrobenou slivovici a pálenku k vzájemnému
porovnání a výměně zkušeností s cílem dosahovat trvale dobrých výsledků při jejich výrobě.
1. PODMÍNKY ÚČASTI NA DEGUSTACI
1.1. Na degustaci lze přihlásit slivovici vyrobenou ze švestek a v dalších kategoriích pálenku z
hrušek, jablek a jiných druhů ovoce, popř. jejich směsi.
1.2. Zúčastnit se soutěže mohou všichni nad 18 let.
2.

DORUČENÍ VZORKŮ A JEJICH OBJEM

2.1. Vzorky předejte osobně v termínu 14. ledna – 28. února 2019 p. Janišové či p. Koňaříkové
v Kulturním domě Zašová, kde dostanete k vyplnění i přihlášku do soutěže.
2.2. Objem vzorku pro degustaci je

0,7 l v čisté bílé lahvi se šroubovým uzávěrem, pálenka musí mít
minimálně 50 % alkoholu, tato podmínka bude namátkově měřena
lihoměrem, při jejím nedodržení bude účastník diskvalifikován.
Pověřený pracovník OÚ dá účastníkovi vyplnit a podepsat přihlášku a převezme od něj
vzorek, který označí nálepkou s pořadím doručení a zapíše vzorek do seznamu dodaných
vzorků. Číselný seznam dodaných vzorků je listina tajná, která nebude známa nikomu kromě
pracovníka, který vzorky přebírá. Seznam bude odtajněn při vyhlašování vítězů v neděli 3.
3. 2019.

3.

ORGANIZACE DEGUSTACE A ZÁSADY HODNOCENÍ

Hodnocení proběhne ve dvou dnech – odborná porota v pátek 1.3.2019 a laická porota –
hlasování veřejnosti proběhne v neděli 3.3.2019.
Odbornou koštovací komisi tvoří všichni účastníci soutěže, popř. bude rozšířena o přizvané
odborníky.
Laického hodnocení se může zúčastnit kdokoliv nad 18 let po zakoupení koštovací kartičky.

4. PODMÍNKY HODNOCENÍ
Zásadou hodnocení je anonymita.
4.1. Odborné posouzení
Každý člen koštovací komise obdrží bodovací lístek, na kterém jsou jednotlivé vzorky
očíslovány. Jednotlivé vzorky pro hodnocení se předkládají při dodržení stejných teplot.
Bodovací lístek se odevzdá předsedovi komise. Po odevzdání se v lístku již nedělají žádné
úpravy. Body přidělené jednotlivým vzorkům se sčítají a podle celkového počtu bodů se
určuje výsledné pořadí. Při shodném počtu bodů rozhoduje los.
Kategorie pro hodnocení:
1. slivovice
2. hruškovice
3. jablkovice
4. ostatní
Hodnotící stupnice:

vůně
chuť
lahodnost
celkový dojem

max. 5 bodů
max. 5 bodů
max. 5 bodů
max. 5 bodů

4.2. Posouzení veřejností – laická porota – 3. března
Po odborném posouzení budou vzorky přečíslovány a proběhne tzv. veřejné posouzení.
V průběhu končin na návsi si budou moci návštěvníci od 14 hod do vyprodání zakoupit
koštovací kartičku v hodnotě 50 Kč na 10 vzorků a zúčastnit se tak veřejného hlasování.
Hodnotící stupnice: celkový dojem: 3 – vynikající 2 – dobrý 1 – nedobrý vzorek
Body přidělené jednotlivým vzorkům se sčítají a dle celkového počtu bodů se určí výsledné
pořadí. Při shodném počtu bodů rozhoduje los.
Vítězové odborného hlasování i hlasování veřejnosti budou oceněni na závěr končinového
programu v neděli 3. března v podvečer.
Veškeré informace o akci poskytuje paní Marcela Janišová (tel.: 602 737 956).

V Zašové 4. ledna 2019

