И З В О Д
ИЗ ПРАВИЛНИКА О ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА ВИНА
Принципи оцењивања
Члан 15
За оцењивање појединих органолептичких особина вина путем дегустације
утврђени су

Општи критеријуми :
-

одличан
врло добар
добар
задовољава
не задовољава ( за елиминисање)

Своја запажања о органолептичким особинама дегустатори на оцењивачком
листићу изражавају заокруживањем цифре за свако органолептичко својство
у колони испод сваког од критеријума.
Цифре, које представљају позитивне бодове за свако од органолептичких
својстава ( у зависности од критеријума ) унете су у оцењивачке листиће.
Из укупног броја позитивних бодова сваког од оцењивача, члан техничке
службе израчунава аритметичку средину ( заокружује на другој децимали ) , уз
напомену да се из обрачуна аутоматски изузимају највиша и најнижа дата
оцена.
Овако добијена аритметичка средина представља коначни број позитивних
бодова за оцењени узорак вина.

Подела признања
Члан 16
На основу коначног броја позитивних бодова, сваком вину које није
елиминисано из оцењивања додељује се једно од следећих признања :

Дипломе

Интервал оцене

Дипломе за сва вина осим елиминисаних

до 100 бодова

У оквиру групе вина којима је додељена Диплома додељују се :

Медаље

Интервал оцене

Златна медаља

За вина од 85 до 100

бодова

Сребрна медаља

За вина од 80 до 84,99 бодова

Бронзана медаља

За вина од 75 до 79,99 бодова

Члан 17
Најбоље оцењеном вину у свакој категорији према „ Додатку I“ додељује се
назив ШАМПИОН под условом да је оцењено са најмање 85 позитиних
бодова.
У случају да су два или више узорака вина, као кандидати за назив
Шампиона, остварили ИСТИ број позитивних боддова, Комисија о победнику
одлучује накнадном упоредном, шифрованом дегустацијом и гласањем свих
оцењивача.
Одлуку о неопходном броју узорака у оквиру категорије, а у вези додељивања
назива ШАМПИОН
доноси Комисија у договору са организатором
оцењивања.

Члан 18
На основу појединачних резултата – медаља Комисија предлаже организатору
оцењивања, на основу изложених мерила и фактора, доделу врхунских и
других признања.
МЕРИЛА за предлагање ВРХУНСКИХ НАГРАДА су :
1) Број награђених производа и ранг награда ( фактор важности медаље )
2) Правила везана за елиминисане производе
И вреднују се на следећи начин :
( 1 ) Фактор важности освојених медаља
- Златна медаља
: број медаља x 2, оо =
- Сребрна медаља : број медаља x 1,оо =
- Бронзана медаља : број медаља x 0,5о =

број бодова
број бодова
број бодова

( 2 ) Број бодова за елиминисање производа
за сваки елиминисани производ одузима се по један ( 1 ) бод.
Поред награда из претходног члана, на предлог Комисије, а у договору са
организатором оцењивања – на основу сачињене ранг листе према освојеним
бодовима, додељују се :

ВРХУНСКА ПРИЗНАЊА
- Велика шампионска ока ( прелазног је карактера, након уручења

-

чува се у Музеју вина, а шампион сајма добија реплику у трајно
власништво ).Добитник Велике шампионске оке мора да има освојену
најмање 1 златну медаљу .
Шампионска ока ( победнику у свакој категорји вина) у трајно
власништво

- Шампионска винска ока за квалитет вина учесника ( винарија
Која се посебно истиче у квалитету вина учесника на сајму)
Ове награде ( посебно шампионске оке ) се предлажу за оне учеснике
оцењивања квалитета чији су производи или поједине групе производа
одликују нарочитим квалитетом и / или у већој мери одскачу од просека
осталих конкурентских производа или произвођача на оцењивању.
Посебно се узима у обзир ситуација када такви производи / групе
представљају напредак у односу на дотадашњи ниво производње квалитета.

ОСТАЛА ПРИЗНАЊА
- Захвалница за учешће на Сајму вина „ Жупа 2016“
( свим учесницима) винарима и другим учесницима )
- Ока са знаком сајма, свим учесницима сајма вина „ Жупа 2016“

Члан 19
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20
Оцењивачки листићи нису саставни део Правилника, међутим могу Вам бити
достављени на лични захтев.
Члан 21
У саставу овог Правилника налази се „ ДОДАТАК I“
разврставање вина.

који се односи на

Члан 22
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

САЈАМ ВИНА „ ЖУПА 2016“
А Л Е К С А Н Д Р О В А Ц

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дипл.инж.Стевановић Вујадин с.р

