Versenykiírás
„Miskolc Város Bora 2017”
Miskolc város szılı- és bortermelésének dicsı múltját megidézve

a város önkormányzata
a térségben mőködı hegyközségi tanácsok
és a városban tevékenykedı, borkultúrával foglalkozó civil szervezetek

– az Avasi Borút Egyesület, a Görömbölyi Borbarátok Hagyományırzı Egyesülete, az
István Nádor Borlovagrend, a Miskolczi Borbarátok Közhasznú Egyesület, a
Miskolci Borklub Egyesület, a Miskolczi Pincék Asztaltársasága, és a
Szent Márton Borlovagrend –

közremőködésével és támogatásával
ismét megrendezi a
Miskolc Város Bora versenyt.

A verseny helye: Gárdonyi Géza Mővelıdési Ház
3508 Miskolc, Sütı János u. 42.
Idıpontja: 2017. április 08. 10.00 óra

A borverseny fıvédnöke:
Dr. Kriza Ákos
Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere

NEVEZÉSI FELTÉTELEK
A versenyre nevezni lehet az Észak-Magyarországi borrégióból származó borokkal.
Mintákat adhatnak be a versenyre maguk, vagy meghatalmazottjuk által egyéni bortermelık és
bortermelı vállalkozások.
A versenyre való nevezés feltételei az alábbiak, melyet a nevezık nyilatkozatukkal igazolnak:
- a „Miskolc Város Bora 2017” cím elnyerése esetén az alább felsorolt mennyiségben és
eladási áron, palackos kiszerelésben, saját eredeti címkéjével ellátva Miskolc Város
Önkormányzata rendelkezésére bocsátja, ha arra az Önkormányzat igényt tart.
- a „Miskolc Város Bora 2017” cím elnyerése esetén az Önkormányzat részére biztosítandó
kereten kívül rendelkezzen további tartalékkal, melyre a legutóbbi versenyt követı nagy
érdeklıdés miatt van szükség. Javasoljuk, hogy a miskolciak és a városba érkezı
vendégek várható igényére tekintettel kereskedelmi forgalomban is elérhetı legyen a
díjnyertes bor.
- Fehérbor esetén kb. 1000 db palack mennyiségben a borászat hivatalos termelıi árlistája
alapján, de maximum bruttó 1500.-Ft/0,75 literes palack eladási áron.
- Vörösbor esetén kb. 1000 db palack mennyiségben a borászat hivatalos termelıi árlistája
alapján, de maximum bruttó 2500.-Ft/0,75 literes palack eladási áron.
- Tokaji borkülönlegesség esetén kb. 1000 db palack mennyiségben a borászat hivatalos
termelıi árlistája alapján, de maximum bruttó 3500.-Ft /0,5 literes palack eladási áron.
A verseny résztvevıi mintánként 3 db palackot adnak le a borátvétel során, eredeti 0,5 l-es, vagy
0,75 l-es kiszerelésben, azonosításra alkalmas címkével ellátva, mely tartalmazza a bor fajtájának
megnevezését, a bor kategóriáját (száraz, félszáraz, félédes, édes), évjáratát, termıhelyét, a termelı
nevét és címét.
Nevezési díj: 2000.- Ft/minta – a harmadik mintát követıen a nevezés ingyenes
A „Miskolc Város Bora 2017” címet fehérbor, vörösbor, illetve Tokaji borkülönlegesség
kategóriában ítélheti oda a bíráló bizottság, amennyiben talál az adott kategóriában a cím viselésére
méltó bort.
A borverseny rendezıje (az oklevél mellett) a palackon szereplı „éremcímke” használatát
engedélyezi a címet elnyert bor hivatalosan igazolt mennyiségére.
A „Miskolc Város Bora 2017” címet elnyert termelık jutalma a cím használatán túl, egy-egy díszes
diploma, és serleg, valamint nevük és boruk felkerül a Városházán ırzött Miskolc Város Bora
serlegére is. A nyertes borok termelıi az elnyert címet mindaddig feltüntethetik a nyertes bort
tartalmazó palackjaikon, amíg az adott bortétel el nem fogy.
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2017-ben a Miskolci helyi borászoknak szóló „Miskolc Város Kézmőves Bora 2017 „ új
kategóriaként jelenik meg. A szakmai elismerést azok a helyi termelık nyerhetik el, akik Miskolc
város valamelyik történelmi pincesorán, kézmőves borokat készítenek, kizárólag saját fogyasztásra,
és a vincellér, szılész-borász és pincesori hagyományokat ezzel tovább éltetik.
A „Miskolc Város Kézmőves Bora 2017” verseny nevezési feltételei az alábbiak:
A verseny résztvevıi mintánként 3 db palackot adnak le a borátvétel során 0,5 l-es, vagy 0,75 l-es
kiszerelésben, azonosításra alkalmas címkével ellátva, mely tartalmazza a bor fajtájának
megnevezését, a bor kategóriáját (száraz, félszáraz, félédes, édes), évjáratát, termıhelyét, a termelı
nevét és címét, és a pincesor megnevezését ahol a termelı a bort készítette. Csak miskolci borászok
nevezhetnek, forgalomba nem kerülı borokkal. A nyertes borból a város nem vásárol, mert ezt a
forgalomba hozatali engedély hiánya kizárja. Forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezı
bortételek a „Miskolc Város Kézmőves Bora 2017” versenyen nem indulhatnak.
Nevezési díj: 1000.- Ft/minta – a harmadik mintát követıen a nevezés ingyenes
A „Miskolc Város Kézmőves Bora 2017” címet fehérbor, vörösbor, illetve Tokaji borkülönlegesség
kategóriában ítélheti oda a bíráló bizottság, amennyiben talál az adott kategóriában a cím viselésére
méltó bort.
A „Miskolc Város Kézmőves Bora 2017” címet elnyert termelık jutalma a cím használatán túl, egy
díszes diploma és serleg. Nevük és boruk felkerül a Városházán ırzött Miskolc Város Bora
serlegére is. A nyertes borok termelıi az elnyert címet mindaddig feltüntethetik a nyertes bort
tartalmazó palackjaikon, amíg az adott bortétel el nem fogy.

A borminták átvételi helye: Gárdonyi Géza Mővelıdési Ház
3508 Miskolc, Sütı János u. 42.
A borminták átvételi idıpontja: 2017. április 4-7. 10.00 – 16.00 óra között.
A borminták leadásával együtt kérjük, a leadott tételekhez a forgalomba hozatali engedély másolatát
szíveskedjen csatolni minden nevezı.
A díjak ünnepélyes átadására a Miskolc Város napja alkalmából szervezett ünnepségen, 2017.
május 11-én a Szent István téren felállított nagyszínpadon kerül sor, elıreláthatóan 19.30 órakor.

