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Organizátor
Združenie limbašských vinohradníkov a vinárov, svojou
činnosťou nadväzuje na tradíciu pestovania hrozna a
výroby vína v obci Limbach. Organizuje vinárske súťaže
a vinárske podujatia a tým prispieva k rozvoju vinárstva
v obci Limbach a v regióne Malé Karpaty.

Charakter súťaže
Koštovka limbašských vín je súťažou hroznových a
ostatných vín, na ktorej môžu súťažiť so svojimi vínami
členovia Združenia limbašských vinohradníkov a vinárov
alebo výrobcovia vína s trvalým pobytom v obci
Limbach.

Kategória SILVÁN je otvorená pre všetkých
vinárov, ktorý majú záujem.

Súťažné kategórie
Súťaž sa vyhlasuje pre nasledujúce kategórie:
1)vína tiché biele; bez rozdielu ročníka s obsahom
zvyškového cukru do 45g/liter
2)vína tiché ružové; bez rozdielu ročníka s obsahom
zvyškového cukru do 45g/ liter 
3)vína tiché červené; bez rozdielu ročníka s obsahom
zvyškového cukru do 45g/ liter
4)vína tiché sladké; s obsahom zvyškového cukru viac
ako 45g/liter
5)vína ostatné; bez rozdielu ročníka a zvyškového cukru
6)SILVÁN; vína vyrobené zo Silvánových odrôd bez
rozdielu ročníka a zvyškového cukru

Termín a miesto konania

1.4.2023 (15:00)- Odborná degustácia
Miesto: zariadenie SILVAN

15.4.2023 - Verejná ochutnávka 
Vína a výsledky budú prezentované na podujatí
Otvorené Pivnice Limbach.
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 názov výrobcu a adresa,
 odroda (v prípade zmesky uviesť zloženie),
 ročník, 
 zbytkový cukor (suché, polosuché, polosladké, sladké). 

Zber vzoriek
Vzorky doručí výrobca vína organizátorovi v termíne
23.3.2023-24.3.2023 od 15,00 do 19,00 hod. na adresu: 
Zariadenie Silván, SNP 17, Limbach. 

Poplatok za zaradenie vzorky do súťaže je 5 EUR.
Za viac ako 3 vzorky sa poplatok neuplatňuje. 
Vybrané finančné prostriedky budú použité na
organizačné zabezpečenie odbornej degustácie.

Podmienky účasti
a)Účastník súťaže musí poskytnúť pre účely degustácie
a následnej verejnej prezentácie 4 ks fliaš 750ml z
prihláseného vína, alebo 6 fliaš 500ml/375ml.

b)Vzorky zostanú vo vlastníctve organizátora pre účely
hodnotenia a následnej prezentácie vín verejnosti.

c)Každú fľašu musí účastník označiť štítkom s
nasledovnými údajmi: 

1.
2.
3.
4.

Vzorky, ktoré nebudú doručené v požadovanom
termíne, množstve a riadne označené potrebnými
údajmi nebudú zaradené do súťaže.

Hodnotenie vína
Vína v súťaži budú posudzovať hodnotiace 5-členné
komisie anonymne. Každá komisia bude mať predsedu.
Predsedom môže byť iba všeobecne uznávaný odborník
na víno. Hodnotenie predsedu komisie sa započítava do
celkového hodnotenia komisie. Pre hodnotenie vín bude
použitý 100 bodový systém Medzinárodnej únie
enológov. 

Najvyššie ceny súťaže, t.j. Kráľ limbašských vín, Najlepšie
limbašské biele, Najlepšie limbašské ružové, Najlepšie
limbašské červené bude udeľovať finálová komisia,
ktorej členmi budú predsedovia hodnotiacich komisií.
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Kráľ limbašských vín 2023
Najlepšie limbašské biele 2023 
Najlepšie limbašské ružové 2023 
Najlepšie limbašské červené 2023
Najlepšie limbašské sladké 2023 
Najlepší Silván 2023 /CENA OBCE/ 

Vzorky do finálového rozstrelu určia hodnotiace komisie.
Do finálového rozstrelu môžu postúpiť iba vína zo
súťažnej kategórie 1 až 3. 

Ocenenia
Najvyššie ceny súťaže ocenené vecnými cenami.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

      najvyššie hodnotené víno v kategórií 6 

Ďalšie ocenenia
Veľká zlatá medaila 92,00 – 100,00 bodov
Zlatá medaila 88,00 – 91,99 bodov
Strieborná medaila 84,00 – 87,99 bodov

Vína ocenené veľkou zlatou, zlatou a striebornou
medailou získajú čestné uznanie organizátorov.

Jedna vzorka vína môže získať iba jedno ocenenie.

Vecné ceny a tituly budú udelené iba za podmienky, že
ocenený výrobca dodá organizátorovi súťaže pred
vyhlásením výsledkov 12 fliaš oceneného vína za cenu
max. 3,00 €/fľaša (750ml) alebo 6,00 €/fľaša
(500ml/375ml)

Limbach, 1.3.2023 

Andrej Martvoň Robert Miklenčič
podpredseda

Združenia limbašských
vinohradníkov a vinárov

predseda
Združenia limbašských

vinohradníkov a vinárov


