
 

NÁDASDY TÖRTÉNELMI FESZTIVÁL 
Borverseny szabályzat 2017. 

 
 
Rendező szerv és lebonyolító:  Nádasdy Történelmi Hagyományőrző Egyesület 
      9600 Sárvár, Széchenyi u. 15.  
Borverseny ideje:    2017. június 10., szombat 10:00 óra 
Nevezett borminták leadási helye:                        Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. Irodája 
                                                                                                 9600, Sárvár, Várkerület 33/C. fsz. 6.  (Posta mellett) 
      Tel.: 95- 520-178 
Nevezett borminták leadási ideje:  Személyesen és postán: 2017. június 2.., péntek 17:00 óra 
A bírálat helyszíne:    Spirit Hotel Thermal Spa***** Sárvár 
      
 
    
A versenyre leadott bormintákat kizárólag nevezési lappal együtt áll módunkban befogadni, így kérjük, 
hogy valamennyi mintához mellékeljék a fenti okmányt. 
 

I. Nevezési feltételek: 
 

1. A versenyen részt vehetnek az egykori Nádasdy uradalom TERÜLETÉN MŰKÖDŐ MAI 
BORVIDÉKEK (Vas-, Zala-, Veszprém-, Győr-Moson-Sopron megye, azaz a Soproni-, Nagy Somlói-, 
Zalai-, Balaton felvidéki--, és Badacsonyi borvidék) bortermelőinek kereskedelmi forgalomban lévő 
palackozott borai. 
A verseny résztvevői fajtánként 3 palack ingyen mintát juttatnak el a verseny 

rendezőjéhez, eredeti kiszerelésben 0,75 literes palackban, míg 0,5 literes palackozás esetén 
4 palack az elvárt minta mennyisége. A palackokon fel kell tüntetni a származási helyet, 
amely alatt a termék forgalmazásra kerül.  

2. A bírálatra benyújtandó bormintáknak az alábbi adatok megjelölésével kell, hogy szerepeljenek a 

nevezési lapon: 
- a résztvevő neve és címe, adószáma, telefon, e-mail 
- a bor elnevezése (származási hely, fajta - házasítás esetén a 3 fő fajta megjelölésével), 

márkanév, évjárat szín (fehér, rosé, vörös) „száraz, félszáraz, félédes, édes” megjelöléssel, 
- forgalmazható borkészlet mennyisége, stb. 
  

 
II. A borverseny lebonyolítása és a szakmai bíráló bizottság működése: 

 
1. A minták beérkezésekor a Nádasdy Történelmi Hagyományőrző Egyesület által felkért bizottság 

megvizsgálja a beérkezett mintákat és megállapítja, hogy a palackon szereplő adatok megegyeznek-e a 
nevezési lapon megadott adatokkal. Kijavítják az esetleges hibákat és kizárják azokat a mintákat, amelyek 
nem felelnek meg a jelen szabályzatban előírtaknak. Ezt követően a bizottság a szabályzatban előírtak 
szerint elvégzi az osztályba sorolást a nevezési lapon feltüntetett jellemzők alapján, illetve amennyiben 
szükséges saját maga állapítja meg ezen jellemzőket. 

2. A borok értékelése szakmai bíráló bizottság által történik. A bizottság minimum 8 tagú szakmai zsűriből 
áll. Az előző évi nyertes borász (vagy képviselője) a következő évben meghívást kap a zsűribe (2016. 
alapján: Tornai Pincészet / Somlói borvidék).  

 



 
 

3. A borkóstolás teljes időtartamában meg kell tartani a borok anonimitását: 
- A bizottság elkülönítetten dolgozik, csendben, olyan fényforrás mellett, amely nem változtatja 

meg a bor színét.  
- Tilos a dohányzás és szigorúan csendet kell tartani. 
- A palackok felnyitása a bíráló bizottság tagjainak látókörén kívül történik. 
- A bizottság 10:00 órától dolgozik. A bizottság egy-egy mintasorozat után rövid szünetet tart, 

amelyben a bizottság tagjainak, kizárólag semleges ízű kenyér és víz áll a rendelkezésére.  
- A borok az alábbi hőmérsékleten kerülnek bírálatra: 

- fehér borok, rosé borok:   10–12 C 
- vörös borok:   15–18 C 

 
III. Bírálati elvek 
 

1. A borok értékelése a Nagy Nemzetközi Borversenyek Szövetsége (Des Grands Concours 
Internationaux De Vins Et Spiritueux) által ajánlott és U.I.Œ, valamint az O.I.V. által kialakított 100 
pontos, pozitív bírálati lapon történik.  

2. Amennyiben egy vagy több bizottsági tag nem találja a mintát megfelelőnek, kezdeményezheti(k) 
annak kizárását. Amennyiben szükséges, a bizottsági tagok többségi véleménye alapján a minta 
kizárható, a termelő pedig írásbeli indoklást kap. 

3. A kóstolók által adott pontokat a technikai titkárság összesíti, majd a számolt átlag adja a bor végleges 
pontszámát.  

 
IV.  A díjak odaítélése 
 

1. Az oklevéllel elismert borok kategóriájában az alábbi érmek kerülnek odaítélésre: 
o Nádasdy Történelmi Fesztivál bora 2017 
o Nagy arany / Aranyérem 
o Ezüstérem 
o Bronzérem 

2. A bírálók a fő kategóriák 3-5 legmagasabb pontszámot elért, arany-, vagy ezüstérmet elért tételei közül 
választják ki a kategóriánkénti legjobbakat, amelyek közül egy tételnek a NÁDASDY TÖRTÉNELMI 
FESZTIVÁL BORA 2017 - díjat ítélik oda a legmagasabb pontszám alapján. 

3.  A verseny győztese 1 évig viselheti a címet. 
- A bor termelőjének a tárgynyeremény és az oklevél mellett 500 db egyedi körcímkét biztosítunk. 
- A Fesztivál Borának választott bor termelője 2017-ben ingyenesen részt vehet a Nádasdy 

Történelmi Fesztiválon (2017. július 14-15-16.). A fesztivál idejére ingyenes árusítási 
lehetőséget biztosítunk 1 db faházban a Nádasdy Borbazár területén.  

4. A ponthatárok a következőképpen jelölik az érmeket: 
 94-től: Nagy arany / 86-tól arany / 78-tól ezüst / 63-tól bronz 

5. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjkiosztásra 2017. július 15. szombat este kerül sor a 
Nádasdy- Vár Borbazár Színpadán. 
 

Nevezési lap letölthető a Fesztivál hivatalos weboldaláról www.nadasdyfesztival.hu/borverseny is. 
 
 

 Szabó Krisztián                   Wawrzsák László 
    NTHE Elnök                 Borverseny Elnök 

http://www.nadasdyfesztival.hu/borverseny

