VÝSLEDKY GPA 2007 11.8.2007 SLAVKOV U BRNA
11. Kategorizace vín
1/ bílá vína tichá se zbytkovým cukrem do 4g/l
2/ bílá vína tichá se zbytkovým cukrem od 4g/l do 45g/l
3/ růžová tichá vína bez specifikace
4/ červená tichá vína se zbytkovým cukrem do 4g/l
5/ červená tichá vína nad 4g/l
6/ vína speciální – sladká
7/ vína ostatní a šumivá

12. Vyhodnocení vín
• zlatá medaile – 89 bodů až 100 bodů
• stříbrná medaile – 85 bodů až 88,9 bodů
• bronzová – 80 bodů až 84,9 bodů
Organizátor si vyhrazuje právo udělit v každé kategorii pouze jednu zlatou, stříbrnou a
bronzovou medaili.
V případě rovnosti bodů v jedné kategorii, dojde k součtu bodů z obou hodnocení a jejich
průměr bude brán jako podklad pro udělení medaile.

1/ bílá vína tichá se zbytkovým cukrem do 4g/l
ZLATÁ

181 Sauvignon pozdní sběr, 2006 Vinařství Kovács …………… 89 bodů

STŘÍBRNÁ 13

Ryzlink vlašský pozdní sběr 2006, Vinné sklepy Lechovice.. 86 bodů

BRONZOVÁ 155 Charmarré Tradition Jurancon,AOC,2003, Vinocola Břeclav 86 bodů

2/ bílá vína tichá se zbytkovým cukrem od 4g/l do 45g/l
ZLATÁ

185 Pálava výběr z hroznů 2006 Víno Rakvice …………………. 89 bodů

STŘÍBRNÁ 27 Pálava výběr z hroznů 2005 Vinselekt Michlovský a.s. ……. 88 bodů
BRONZOVÁ 17 Chardonnay výběr z hroznů 2005 Vinné sklepy Lechovice .. 88 bodů

3/ růžová tichá vína bez specifikace
ZLATÁ

nebyla udělena

STŘÍBRNÁ

16 Zweigeltrebe, jakostní rose 2006 VS Lechovice …………… 86 bodů

BRONZOVÁ 7 Zweigeltrebe pozdní sběr, rosé 2006 SOŠ-vinařská, Valtice . 84 bodů

4/ červená tichá vína se zbytkovým cukrem do 4g/l
ZLATÁ

31 Merlot výběr z hroznů 2005 Vinselekt Michlovský …………. 91 bodů

STŘÍBRNÁ 93 Estepe, DOC 2003 – Portugalsko MORAVIA Vitis, s.r.o. …. 89 bodů
BRONZOVÁ 154 Cabernet Moravia výběr z hroznů 2006, MITONA Vrbice … 88 bodů

5/ červená tichá vína nad 4g/l
ZLATÁ
STŘÍBRNÁ

nebyla udělena
73 Rulandské modré výběr z hroznů barr. 2005 Vin. Tetur … 87 bodů

BRONZOVÁ 53 Dornfelder jakostní 2006 Vinařství Zemánek ………….. 85 bodů

6/ vína speciální – sladká
ZLATÁ

175 Tramín – slámové 2004 Oldřich Drápal st. ……………. 94 bodů

STŘÍBRNÁ 40 Rulandské šedé ledové 2005 Znovín Znojmo a.s., …….. 90 bodů
BRONZOVÁ 176 Frankovka slámové 2004 Oldřich Drápal st. ……….. 87 bodů

7/ vína ostatní a šumivá
ZLATÁ

nebyla udělena

STŘÍBRNÁ 98 Chardonnay brut MUCHA sekt, Soare sekt a.s., …….. 84 bodů
BRONZOVÁ 100 Femme Fatale rose demi sekt, Soare sekt a.s. ………. 84 bodů

13. Champion – Cena GRAND PRIX AUSTERLITZ
V případě, že Championem výstavy se stane již oceněný vzorek, dostává tento vzorek
pouze titul „Champion“.

175 Tramín – slámové 2004 Oldřich Drápal st. 94 bodů

14. Nejlepší kolekce vín
Nejlepší kolekce vín bude vybrána podle nejlepšího průměrného hodnocení vzorků
jednotlivých soutěžících. Do této kategorie budou zařazeni pouze soutěžící, kteří přihlásili 4 a
více vzorků.

Vinselekt Michlovský

15. Cena projektu Austerlitz
Tato cena je udělena na základě hodnocení laické veřejnosti. Po dobu výstavy mají hosté
možnost na speciálních hodnotících lístcích označit svého championa výstavy. Po ukončení
výstavy jsou lístky vyhodnoceny a určen champion návštěvníků. Výsledek bzl oznámen na
galavečeru dne 11.8.2007.
Toto ocenění neopravňuje vítěze označovat na láhvi udělení této ceny a cena nebude též
uváděna v oficiálních výsledkových listinách či katalogu. Cena se uděluje jako akt, kterým se
vyzdvihuje podpora projektu Austerlitz celé akci.

94 Rulandské bílé pozdní sběr 2004 – Vin. rodiny Špalkovy, Nový Šaldorf

