PRAVIDLA KOŠTU SLIVOVICE
ROZSTÁNÍ A BALDOVEC 2020
Organizační výbor koštu:
Předseda: Petr Kraus
Členové: Jan Karhan, Michal Štrajt, Tomáš Voráč

1. Koštu se může zúčastnit každý občan starší 18 let
2. Vzorky do soutěže v množství 0,5l je možno odevzdat členům organizačního výboru
nejpozději do 24.1.2020 do 20 hod.
3. Při předání vzorku oznámí účastník soutěže jméno, příjmení, bydliště a rok úrody, ze
které byla slivovice destilována
4. Soutěž probíhá v kategoriích:
a) nejlepší slivovice
b) nejlepší ovocný destilát (hruška, jablko, třešeň, meruňka…..)
5.
6.
7.
8.

Počet vzorků od jednoho účastníka (různé ročníky) není omezen.
Vzorky v soutěži jsou nevratné.
Vstupné na 1. ročník koštu je dobrovolné
Každý návštěvník se stává členem hodnotící komise. Obdrží bodovací lístek a
koštovací odlivku.
9. Koštování vzorků je dobrovolné a nemusí se ho každý návštěvník účastnit
10. Průběh koštu řídí a organizují členové organizačního výboru, kteří jsou tímto již
předem z hodnotitelské komise vyloučeni
11. Délka koštování vzorků je stanovena na 3 hodiny (cca od 16 do 19 hod.)
12. Degustace a bodování vzorků probíhá naprosto anonymně. Vzorky jsou označeny
pouze číslem.
13. Vzorky jsou hodnoceny dle tabulky senzorického hodnocení s atributy vůně a chuť
v rozmezí 0-6 bodů pro každý atribut hodnocení. Každý vzorek může tedy celkově
získat max. 12 a min. 0 bodů
14. Ukončení koštu oznámí hodnotitelům předseda OV
15. Hodnotitelé odevzdají své bodovací lístky členům OV, kteří provedou sečtení bodů
a sestavení pořadí vzorků. Vzorky, které nebudou na bodovacím lístku ohodnoceny,
obdrží celkový počet bodů 6.
16. Ohodnoceny a odtajněny budou vzorky s nejvyšším dosaženým počtem bodů

Petr Kraus
Předseda OV

TABULKY SENZORICKÉHO HODNOCENÍ
(aneb návod jak hodnotit a neurazit)

CHUŤ
6 bodů slivovička je absolutní lahoda, taková snad ani neexistuje, dá se koštovat od rána do rána
5 bodů slivovička velice moc moc dobrá, té je pro návštěvu škoda
4 bodů slivovice dobrá, však ani tchyně jí nepohrdne
3 body slivovice jóóó, dá se, chlapům na stavbu bude dobrá
2 body slivovice něco temu chybí, tzv. vyháněčka nezvaných návštěv, dá sa pražákům
1 bod pálenka – mazadlo na bolavé klouby, ani brigádnící a chachaři už ju nechců
0 bodů roztok dobrý tak akorát do ostřikovačů aut nebo v zimě do malty, aby nezmrzla

VŮNĚ
6 bodů Čistá, intenzivní, ovocná, typická pro daný druh, harmonická.
5 bodů Čistá, ovocná, méně intenzivní, vhodná k danému druhu.
4 body Bez negativní vůně. Ještě rozpoznatelný ovocný druh.
3 body Nemá vůni daného druhu, negativní pachy v menší míře.
2 body Negativní pachy překrývají ovocný charakter. (Octová, zemitá, připálená příchuť).
1 bod Převažují negativní pachy, syntetické a umělé.
0 bodů Nepřijatelná. Páchnoucí. Vzorek by měl být vyřazen ze soutěže.

