
Seznam podporovaných zahrani čních sout ěží Vinařským fondem pro rok 2015 

Název sout ěže Město Stát Popis sout ěže / hodnocení NVC Termín Rok 2015

Vinalies Internationales Paříž Francie

Nejvýznamnější mezinárodní soutěž ve Francii, pořádá Unie enologů, profesionální 
hodnocení, v porotě především enologové. Zařezena do skupiny VinoFedu. leden ano

Concours Mondial 
Bruxelles

Jesolo Italy

Nejvýznamnější soutěž mimo VinoFed, hodnotí převážně novináři a kritikové vína, 
velká publicita, naše tradiční úspěchy. Velký zájem ze strany vinařů o tuto soutěž. 
Dobrá komunikace ve všech směrech. Důležitá soutěž pro vstup na skandinávský trh. duben ano

Vinagora Budapešť Maďarsko

Významná soutěž VINOFEDu pod garancí OIV, hodnocená na počítačích. Výborná 
organizace soutěže, oceněná vína z ČR. květen ano

Oenoforum ČR

Jedna z nejvýzmanějších soutěží na území ČR. Pořadatelem soutěže je Svaz vinařů 
ČR, pod patronací OIV.

červen ano

International Wine 
Challenge London

Londýn Anglie

Významná zahraniční soutěž z více než 30 lettou tradicí, vína z více jak 40 zemí celého 
světa a přes 10 000 vzorků. Soutěž je pořádána 2x ročně. Podpora se vztahuje na 
pouze na 1 termín hodnocení.

únor ano

Muvina Prešov Slovensko

Významná slovenská soutěž s tradičními úspěchy našich vín a skutečně s mezinárodní 
porotou, díky níž je pod patronací OIV. Spousta ocenění.

červen ano

Decanter Londýn Anglie

Patří mezi nejuznávanější výstavy na světě. Důležitá pro vstup na anglický trh. Výsoká 
úroveň degustátorů, většinou s titulem Master of Wine. květen ano

IWSC Hong Kong Hong Kong Čína

Soutěž vhodná pro vstup na asijské trhy.

srpen ano

Terra Vino Tel Aviv Izrael

Soutěž košer i "klasických" vín v Izraeli,významná soutěž na blízkém východě pod 
záštitou O.I.V. prosinec ano

MUNDUSvini Neustadt Německo

Zřejmě nejlépe organizovaná soutěž na světě, absolutně prestižní, neobyčejně ceněné 
výsledky. Komunikace s pořadateli dobrá, vinaři získali spoustu ocenění, důležitá pro 
vstup na německý trh. Zařezena do skupiny VinoFedu.

srpen ano

AWC Vienna Vídeň Rakousko

V roce 2011 druhá nejpočetněji obsazená soutěž světa. Komunikace s pořadateli 
dobrá, vinaři získali spoustu ocenění. srpen ano

The San Francisco 
Int. Wine Competition

Los Angeles USA

Nejuznávanější mezinárodní soutěž v USA, významná pro vstup na trh kdekoli v obou 
Amerikách, velmi ceněné medaile.

červen ano


