Vítejte na Světové Soutěži
Nejlepších Růžových Vín

www.rosechampionship.com

Mezinárodní mistrovství Rosé Campionship (IRC)
má být největší mezinárodní vinařskou soutěží na světě,
která se zaměřuje specificky na růžová vína.
Je organizována vinařským časopisem "Czas Wina"
pod záštitou skupiny Amorim.

Soutěž se každoročně koná v dubnu
v malebném zámku Sierakow z 19. století
nedaleko krásného středověkého města Krakov
v jižním Polsku.

PERSONÁL
Soutěž byla koncipována a organizována časopisem "Czas Wina",
největším polským vinářským časopisem,
založeným v roce 2004, s oběhem 8000 výtisků.
Každý rok časopis uděluje titul "Osoba roku" významné osobnosti vinařského světa.
V roce 2018 získal titul Marchese Piero Antinori.
Mezi bývalé držitele titulu patří takové významné osobnosti jako:
Warren Winiarski, Jancis Robinson MW, Antonio Rios de Amorim, Victor Schoenfeld,
Hugh Johnson, Patricia Atkinson, Michel Rolland, Jaro Agopian, Agusti Torello Mata.



CO JE ČINÍ TUTO SOUTĚŽ VYJÍMEČNOU
Soutěž je zaměřena konkrétně na výrobce růžových vín.
Tato exkluzivita umožní porotě soustředit se na jedinečné kvality vín,
které mohly být přehlíženy v těch soutěžích vín,
které se v této kategorii nespecializují.
Toto nám také umožní pečlivě sdružovat
vína s ohledem na jejich suchost,
odrůdy hroznů, vinobraní, dozrávání v sudech / fermentaci
nebo záměrné rozhodnutí vinařů (např. plnění do lahví bez filtrace).



Soutěž má nový přístup k hodnocení vín,
aby se předešlo nedostatkům
mnoha soudobých vinařských soutěží.
Namísto shrnutí bodů udělených na základě parametrických analýz
budou mít porotci čas na diskusi o individualitě a stylu každého posuzovaného vína.
Členové poroty byli vybráni z nejznámějších
odborníků růžového vína (včetně Masters of Wine)
reprezentující různé země vinařského světa.


Stupně hodnocení jsou následující::
Grand Gold Medal (>93 p.)
Gold Medal (89-92 p.)
Silver Medal (86-88 p.)
Bronze Medal (84-85 p.)
Vedle standardních ocenění medailí bude udělena
speciální cena "Best Value" za nejvýhodnější produkty za rozumnou cenu.


Zbývající láhve po skončení soutěže budou sloužit k propagaci růžových vín
na polském trhu během podzimu ENOEXPO v Krakově,
největším vinařském veletrhu v Polsku.
50 nejlepších vín soutěže bude vystaveno ve speciálním samoobslužném stánku IRC
bez dodatečných poplatků výrobcům.
Deset nejlepších vín bude během výstavy prezentováno
na speciální mistrovské třídě.

ČLENOVÉ POROTY
Vína budou oceněna mezinárodní porotou vybranou
z renomovaných vinařských novinářů, sommelierů a enologů,
včetně Masters of Wine – většina z nich se specializuje na růžová vína.
Je nám ctí představit naše porotce níže..

Elizabeth Gabay MW Francie/Velké Británie


John Salvi MW Velké Británie


Michele Shah Itálie


Emese Domián Mad’arsko


Remy Charest Kanada




Yair Kornblum Koren Izrael


Jochen Erler Rakousko


Paulo Dinis Vale Lopes Portugalsko


Jan Stávek Česká Republika


José Luis Murcia Garcia Španělsko


Jean-Luc Baus Francie


Leona Chi Wang Taiwan


Georges Meekers Malta/Belgie


Adam Pawlowski MS Polsko


Anne-Wies van Oosten Nizozemsko

JAK SE PŘIHLÁSIT DO SOUTĚŽE
Snažili jsme se o co nejjednodušší postup.
Budete muset postupovat podle následujících pěti kroku:

KROK PRVNÍ
Vyplňte prosím online registrační formulář na adrese www.rosechampionship.com
a zašlete jej na adresu conctact@rosechampionship.com do 15. února 2019.
V odezvě Vám poskytneme fakturu.
Příspěvky zaplacené před 15. Prosincem 2018 získají dodatečnou slevu 10%



KROK DVA
Zaplaťte příslušnou částku bankovním převodem nebo s pomocí Paypal.
Poplatek závisí na počtu přihlášených vzorků:



1 vzor = EUR 90
2 vzorky = EUR 170 (EUR 85 pro vzorek)
3 vzorky = EUR 240 (EUR 80 pro vzorek)
4 vzorky a další = EUR 75 pro vzorek
Speciální nabídka: Předložení pěti vzorků (375 EUR)
a budete mít možnost předložit další tři zdarma



KROK TŘETÍ
Do 1. března doručte své víno (4 lahve od každého vzorku)
do Narodního Vinařského Centra (Valtice).
Budou transportovány spolu se všemi ostatními víny z České republiky.


KROK ČTVRTÝ
Počkejte na oficiální ohlášení výsledků (11. dubna)
a objednejte si medaile vyplněním formuláře
o medailích a zasláním na contact@rosechampionship.
Vaše faktura bude zaslána spolu s medailemi.



KROK PÁTÝ
Zaplaťte za medaile.
Štítky se dodávají v rolích 1000 a 2000 ks.
Od 1000 do 5000 ks = EUR 29 pro role
Od 6000 do 10000 ks = EUR 26 pro role
Od 11000 do 15000 ks = EUR 23 por role
více než 16000 ks = EUR 19 pro role
(minimální objednávka 2000 ks)
Uvedené ceny nezahrnují DPH,
bankovní poplatky nebo náklady na dopravu.

TERMS & CONDITIONS
General Introduction
The International Rosé Championship (IRC) is an international contest for rosé wines, still and sparkling, from all
wine-growing regions around the world, organised under the auspices of Amorim Group. The aim of the IRC is to
promote rosés as high quality wines and boost the sales of the wines entered. Additionally, the best 50 wines will
be promoted on the fast-growing Polish market during the biggest wine fair in Poland ENOEXPO. An international
jury consisting of the most renowned rosé experts in the world, including Masters of Wine, delivers an independent
and unbiased verdict on the wines, ensuring that the contest is both fair and professional.

1. Participation in the contest
1. By submitting an on-line registration, the participant accepts the conditions of the competition as well as the
verdicts of the International Rosé Championship.
2. Participation is restricted to bottled wines.
3. Eligible are all producers and marketers worldwide of still, sparkling, semi-sparkling and liqueur wines and products
for direct human consumption as permitted by Annex VII Part II of Regulation (EU) No 1308/2013 for wine.
Participants shall be responsible for the marketability of their wines.
4. Tasting samples must be received by the IRC office between 1st and 31st March 2019.
5. Tasting samples not submitted by the stipulated deadline may be excluded from the competition.
6. There is no limit on the number of products a participant is allowed to enter for the contest. The wines must comply
with the production and labelling provisions of the relevant third countries and/or EU regulations.
7. Each submission consists of four bottles. At the time of registration, at least 100 bottles must still be available
for purchase from the participant.
8. Only duty-paid and carriage-paid samples are accepted.
9. A complete product pass, featuring all the required details, must be available for each sample, although the datas
as RS, wine style and varieties can still be corrected after the submission up to 15th of February. The details
indicated on the product pass shall remain binding for all publications, documents and awards.

2. Fees
1. A submission fee is incurred for each sample submitted. The fee covers the cost of receiving and storing the samples,
travel expenses and accommodation for a jury of international experts, organising the competition, as well as the
preparation of the awards and documents undertaken by the International Rosé Championship office.
2. The submission fees are EUR 90 net for one submitted sample, EUR 85 net for each of two submitted samples,
EUR 80 net for each of three samples, EUR 75 net for each of four or more submitted samples.
3. Participants submitting five samples will be allowed to enter three further samples free of charge.
4. Submissions paid for before 15th December 2018 will qualify for an additional 10% discount.
5. Receipt by the IRC of full payment of the submission fees is a prerequisite for taking part in the competition.
6. Registration implies a commitment to pay the suitable fee regardless of actual participation.

3. Jury & Tasting
1. A highly qualified international jury comprising oenologists, wine-makers, professional wine traders, sommeliers
and expert journalists will taste the wines blind (the jury will be informed only about the category of successive
wines, their vintage, varieties and possible barrel ageing/fermenting).
2. If the wine receives highly divergent scores from the commission members, its chair has the right to decide that
is should be retasted by the chairs of all commisions and its final score may be elevated (but never decreased).
3. All wines receiving more than 88 avarage score will be obligatory retasted by all the members of the jury and their
final scores may be thus elevated (but never decreased).
4. Wines will be arranged in a tasting according to their product category, origin, quality level and flavour, and
evaluated in accordance with the international 100-point scheme of the International Organisation of Vine and
Wine (OIV).
5. The wine tasting will take place on 5th an 6th April 2019.
6. The award grades are as follows:
Grand Gold Medal (93 points and more)
Gold Medal (89-92 points)
Silver Medal (86-88 points)
Bronze Medal (84-85 points)
7. The top 10% of the wines judged by the jury as offering the best value for money will be
awarded a special “Best Value” prize.

4. Publication of the results
1. The prize-winning products at the International Rosé Championship will feature in publications after the competition
has finished. They will appear on the IRC website and will be disseminated by the media sponsors of the contest.
Information on the wines that do not receive the minimum number of points required for an award will not be
published.
2. The 50 best wines of the competition will be presented at the special IRC Wine Booth at ENOEXPO wine fair in Krakow
(November 2019) and open for tasting. The 10 best wines of the contest will be presented at a special master class
for VIP buyers. The remaining samples will be used for educational purposes.

5. Use of Awards
1. The winners may use the awards and logos from the International Rosé Championship for labelling and advertising.
2. Only the original medals produced and distributed by the International Rosé Championship may be used for labelling.

www.rosechampionship.com

