APSTIPRINU
Latvijas Vīnziņu (Sommeljēru) asociācijas
Prezidents
Jānis Kaļķis
Latvijas Vīnziņu (Sommeljēru) asociācija.
2021.gada aklās degustācijas konkurss “Mr.Kurmis”.

Nolikums.
1. Pasākuma mērķis, uzdevumi.
1.1.
Noteikt 2021.gada labāko vīnzini aklajā degustācijā
1.3.
Izveidot vīna konkursu, kas ir pieejams plašākam vīnziņu lokam
1.3
Popularizēt vīna kultūru Latvijas sabiedrībā.
2. Vadība.
Konkursu organizē Latvijas Vīnziņu (Sommeljēru) Asociācija .
3. Vieta un laiks.
Latvija, 2021.gada 01.06.-20.06.
4. Dalībnieki.
Konkursā var piedalīties jebkurš interesents, kuram ir pieredze vīna degustēšanā un
kurš ir vismaz 21 gadu vecs konkursa norises dienā.
Pieteikšanās laiks : līdz 2021.gada 20.maijam pa e-pastu: info@sommelier.lv vai pa
telefonu 29545488 (Jānis Kaļķis). Pieteicējs saņems anketu datu aizpildīšanai, kas arī
būs kā pieteikums dalībai konkursā.
Konkursa maksimālais dalībnieku skaits ir 28 dalībnieki.
Organizatoriem ir tiesības atteikt dalību konkursā.
5. Konkursa izmaksas:
Latvijas Vīnziņu asociācijas biedriem dalība ir bezmaksas. Pārējiem dalības maksa ir
30.00eur
6. Konkursa norise:
●
1.kārta
Dalībnieki ar kurjera starpniecību saņem 5 baltvīna paraugus. 3-4 vīna paraugi
ir no dalībniekiem zināmiem sponsoriem, bet 1-2 paraugus izvēlas LVA. Tiek
dotas 48 stundas vīna aprakstam pēc iepriekš izveidotas degustācijas lapas
internetā. Paraugu saņemšanas datums dalībniekiem ir iepriekš zināms.
●
2.kārta
Dalībnieki ar kurjera starpniecību saņem 5 rozā vīna paraugus. 3-4 vīna paraugi
ir no dalībniekiem zināmiem sponsoriem, bet 1-2 paraugus izvēlas LVA. Tiek
dotas 48 stundas vīna aprakstam pēc iepriekš izveidotas degustācijas lapas
internetā. Paraugu saņemšanas datums dalībniekiem ir iepriekš zināms.
●
3.kārta

Dalībnieki ar kurjera starpniecību saņem 5 sarkanvīna paraugus. 3-4 vīna
paraugi ir no dalībniekiem zināmiem sponsoriem, bet 1-2 paraugus izvēlas LVA.
Tiek dotas 48 stundas vīna aprakstam pēc iepriekš izveidotas degustācijas lapas
internetā. Paraugu saņemšanas datums dalībniekiem ir iepriekš zināms.
●
4.kārta
Ar šefpavāru palīdzību tiek izvērtēti iesūtītie ēdieni-receptes. Tiek izvēlēti 3
labākie, kurus pagatavo šefpavārs un tiek izvērtēta ēdienu-dzērienu saderība.
Saderību vērtē organizatori kopā ar šefpavāru. Tiek noteikts viena, labākā
ēdienu-dzērienu saderība.
6.1. Dalībniekiem ir zināms vispārējs vīnu kategorijas sadalījums, piemēram, 3
klasiskas vīnogu šķirnes, viens blends un viena aborigēnā vīnogu šķirne, kas
raksturīga reģionam.
5. Konkursa sponsori:
●
Konkursam tiek piesaistīti 3 sponsori, priekšroka tiek dota LVA biedriem
●
Katrs sponsors piešķir konkursam 3 dažādus baltvīnus, 2 dažādus rozā
vīnus un 3 dažādus sarkanvīnus. Katrs vīns ir vajadzīgs pa 3 pudelēm. Pa 2
pudelēm no katra vīna tiek novirzīts aklajai degustācijai, bet visi pārpalikušie
vīni tiek ielikti vīna leduskapī un nodoti uzvarētājam kā daļa no balvas.
●
Konkursantiem sponsori ir iepriekš zināmi.
●
Katram vīnam vīnzinis izdomā un piemeklē ēdienu-recepti, kuru ieraksta
degustācijas lapā.
●
Dalībnieks degustē vīnu sev ērtā laikā un vietā, bet vīna aprakstu veic
internetā. Linku uz degustācijas lapām dalībnieks saņem vienlaicīgi ar vīna
paraugiem.
●
Konkurss norisinās latviešu valodā
6.

Rezultātu vērtēšana un uzvarētāju apbalvošana.

o
Aklās degustācijas vērtējums ir automātisks un punktu skaits katram
dalībniekam ir zināms uzreiz pēc degustācijas anketas aizpildīšanas.
o
Ēdienu vērtēšanā tiek pieaicināti sabiedrībā zināmi šefpavāri. No visiem
iesūtītajiem ēdieniem katrā kārtā tiek izvēlēts viens ēdiens. Finālā izvēlētie trīs ēdieni
tiek pagatavoti un tiek izvērtēta ēdienu un dzērienu saderība pēc kuras tiek noteikts
ēdienu un vīna saderības labākais rezultāts.
o
Pēc rezultātu kopsummas tiek apbalvots viens uzvarētājs, kurš iegūst galveno
balvu - vīna ledusskapi piepildītu ar vīnu.
o
Papildus tiek noteiktas nominācijas, kurās tiek noteikti uzvarētāji un apbalvoti
ar diplomiem.
o
Visi uzvarētāji vārdi tiek publicēti sociālajos tīklos un LVA web lapā.

Rīgā, 06.05.2021.

