
Jelentkezési felhívás - 2015. évi Szekszárdi Borvidéki Borverseny 
 

2015. március 26-án kerül megrendezésre a 2015. évi Szekszárdi Borvidéki Borverseny. 

A borverseny célja: Lehetőséget ad a szakmai fejlődés felmérésére az előző évjárat borainak megismerésére, valamint 

a különböző évjáratokban előállított borok érésének figyelemmel kísérésére. Fórumot biztosít a bortermelők 

gazdasági, elméleti és gyakorlati koordinációjához.  
 

Helye:    Babits Mihály Kulturális Központ, Szekszárd, Szent István tér 28. 

A verseny szervezője:  Hegyközség Szekszárd  

A mintagyűjtés helye:  Hegyközség Szekszárd, 7100 Szekszárd Táncsics u. 3.  alagsorban 

 ideje:  2015. márc. 19-én 9-15 óráig és márc. 20-án 8-12 óráig 
 

A részvétel feltételei: A versenyen részt vehetnek a Hegyközség Szekszárd, és a Bátaszék Térségi Hegyközség tagjai, 

akik a bormintából legalább 3 hl borral, meglévő palackos bor esetén legalább 500 palackkal rendelkeznek. A 

részletes versenyszabályzat megtekinthető a Hegyközség Szekszárd irodájában, valamint a www.szdihkg.mlap.hu 

honlapon. A borversenyen bírált borok 30%-a részesül érem díjazásban. 

A versenyre a hátoldalon található „Nevezési lap” kitöltésével lehet nevezni. 
 

A PALACKOKON FEL KELL TÜNTETNI:  
BOR MEGNEVEZÉSE, ÉVJÁRATA, KATEGÓRIA, BARRIQUE ÉRLELÉSŰ-E A TÉTEL., TERMELŐ NEVE, CÍME 

 

Nevezési díj: 

Palackos tételeknél: 5000,-Ft/minta.   Hordós tételeknél: 3000,-Ft/minta  

A fizetés módja: a minták leadásakor készpénzben, nyugta ellenében. 

Termelőnként nevezhető minta: max. 10 db  

Nevezett hordós boronként 3 szabvány minőségű boros palack. 

Nevezett palackos boronként 4 szabvány minőségű boros palack. 

(Palackos tételnek minősül a teljes mértékben lepalackozott bortétel, amit pincekönyvvel igazolni kell tudni.) 
 

Ünnepélyes eredményhirdetés: 

A Szent György napi Borünnepen 2015. április 25-én.  

 
Az alábbi díjak kerülnek kiosztásra: 

- Legjobb vörösbor (csúcszsűri által kiválasztott palackos vörösbor) 

- Legjobb Kadarka (Legmagasabb pontszámú palackos Kadarka. Amennyiben ebben a kategóriában 

nincs aranyérem, nem kerül kiosztásra.) 

- Legjobb Kékfrankos (Legmagasabb pontszámú palackos Kékfrankos. Amennyiben ebben a 

kategóriában nincs aranyérem, nem kerül kiosztásra.) 

- Legjobb Bikavér (Legmagasabb pontszámú palackos Bikavér. Amennyiben ebben a kategóriában 

nincs aranyérem, nem kerül kiosztásra.) 
- Legeredményesebb fiatal borász (Be nem töltött 35 éves életkorig. Cég alkalmazottja is elnyerheti 

a díjat. A nevezési lapon előre jelezni kell, mely tételt (1 db!) indítja e cím elnyeréséért a nevező. A 

nevezett tételek közül a legmagasabb pontszámú bor tulajdonosa lesz a győztes.) 
- Legeredményesebb borászat (a nagyarany érem után 3 pont jár, arany után 1 pont. Pontegyenlőség 

esetén az ezüstérmek száma dönt, ezután a bronzérmek száma. Ha még mindig egyenlő, akkor a 

legmagasabb pontszámú borminta dönt.) 

- Legeredményesebb kistermelő (Adóraktári engedéllyel NEM rendelkező nevező kaphatja.) 

- Legjobb hordós bor (legmagasabb pontszámot elért hordós vörösbor) 

- Legjobb fehérbor (csúcszsűri által kiválasztott palackos fehérbor) 

- Legjobb rosébor (csúcszsűri által kiválasztott palackos rosébor) 

 

Egyúttal lehetőség nyílik a minták „Szekszárd Város Bora” címért való indítására is, amelynek 

nevezési feltételei: 

- csak Forgalombahozatali engedéllyel rendelkező Kadarka, Kékfrankos, Bikavér palackos 

tételekkel lehet nevezni    

- a nevező tagja a Hegyközség Szekszárdnak, vagy a Bátaszék Térségi Hegyközségnek 

- minimum 1000 palackos tételszámmal rendelkezik az adott borból 

- Szekszárd MJV a győztes tételből vásárol 

 

Szekszárd, 2015. február 27.   Dr. Bodri István s.k.     

                                      elnök 


