III. Vizslási Pálinkaverseny

Verseny kiírója, rendezője: Vizslás Község Önkormányzata
Verseny fővédnöke: Becsó Zsolt országgyűlési képviselő
Rendezvény célja:
 A pálinka kulturált fogyasztásának népszerűsítése
 A rendezvényre benevező pálinkák megmérettetése, magas színvonalú rendezvény
szervezése a pálinkát kedvelő, és az azt megismerni vágyó emberek részére.
 A minőségi pálinkát főzető, és magánfőző lakosok, illetve a kereskedelmi főzdék
munkájának elismerése.
A rendezvényre nevezhető pálinkák köre:
 Nógrád megyei magánfőzők
 Bérfőzetők
 Kereskedelmi főzdék pálinkái
Nevezési határidő: 2018.08.06.
Nevezési minta: Fajtánként minimum kétszer 0,33 liter.
A nevezési mintát jól visszazárható, átlátszó üvegben kérjük leadni.
A leadott mintára fehér papír címkét kell ragasztani, amelyre jól olvashatóan fel kell
tüntetni, hogy milyen gyümölcsből készült, a leadó nevét, címét, telefonszámát.
A nevezési minta mellé, le kell adni a nevezési lapot, ami alábbiakban a versenykiírás
mellékleteként megtalálható és letölthető, valamint be kell mutatni a pálinka
származását igazoló papírokat.

Nevezési feltételek:
-A versenyen a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló 2003.évi CXXVII.törvényben foglaltaknak megfelelően egyaránt részt
vehetnek: a kereskedelmi pálinka főzdék, a bérfőzetők, és az otthoni magánfőzők a
versenyszabályzatban foglaltak elfogadásával, a nevezési lap kitöltésével, a nevezési díj
befizetésével.
Nevezni az elfogadott, 2008. évi LXXIII. számú pálinka törvényben pálinkának minősülő
készítményekkel lehet.
A pálinkák eredetét törvényesen igazolni kell

- Kereskedelmi célú főzde: (Jöt. szerinti szeszfőző és kereskedő, előírt okmánnyal)
engedélyes, szabad forgalomba bocsátott, zárjeggyel ellátott, adózott terméket
nevezhet be, melynek eredetét, származását a pálinkaverseny résztvevőjének nevére
kiállított egyszerűsített kísérő okmány igazolja.
- Bérfőző: (Jöt. szerinti) bérfőző, a 66. § (6) bekezdésében meghatározott származási
igazolvánnyal igazolja az előállított párlat származását.
- Magánfőző: (Jöt. szerinti) magánfőző a 67/A. § (3) bekezdés szerinti származási
igazolvánnyal, illetve/vagy a Jöt. 67/A. § (7) bekezdésében előírt önkormányzati
bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati
adóhatósági igazolást kell a magánfőzőnek benyújtania.
A bérfőzetők és magánfőzők a vonatkozó jövedéki szabályok szerint nevezhetnek, a
versenyszabályzat szerint. Lehetőség van két személy együttes nevezésére is,
amennyiben a cefrézést együtt végezték. Itt is követelmény azonban az egyikük nevére
kiállított hivatalos bérfőzési lap leadása.
A versenyszabályzat elfogadásával a nevező nyilatkozik arról is, hogy a minta
Magyarországon termett gyümölcsből van: itt cefrézték, főzték, és hozzáadott cukrot nem
tartalmaz; e feltételek nélkül pálinka megnevezést nem kaphat.

Nevezési díj: Az első pálinka után 2000 Ft, minden további leadott minta után 1000 Ft.
A díj befizetése ellenében, minden nevező (pálinka mintát leadó) kap:
- 2 db ingyenes belépésre jogosító karszalagot, a 2018.08.25-én megrendezésre kerülő
pálinkakóstolóra, melynek színhelye a Vizslási Közösségi Ház
- 2 db ebédjegyet
- 2 db nyakba akasztható kóstoló poharat
- 1 db oklevelet, a versenyen való részvételről
Minden olyan személy, aki nem nevezett, de szeretne részt venni a Közösségi Házban
megrendezett kóstolón, vásárolhat „kóstoló jegyet”. A kóstoló jegy ára 4000 Ft.
A jegy tartalmaz:
- 1 db ingyenes belépésre jogosító karszalagot
- 1 db ebédjegyet
- 1 db nyakba akasztható kóstoló poharat.
A nevezési díj befizethető, ill. kóstoló jegy vásárolható:
Vizslás Község Önkormányzatának Hivatalában, 3128 Vizslás, Kossuth út 69.
hétfőtől - csütörtökig 08:00 - 16:00, pénteken 08:00 - 13:00

A verseny színvonalát és tisztaságát biztosítják:
- Fővédnök:

Becsó Zsolt országgyűlési képviselő

- Versenyigazgató:

Angyal Jenő Vizslás Község Polgármestere.

- Zsűri tagok:

Tusják György pálinkafőző mester
Tusják Milán értékesítési manager
Schmidt Eszter pálinka mérnök
Sándor Zoltán az OTP Salgótarjáni Fiókjának igazgatója
Palásti Tamás pálinkafőző mester
Becskereki Tamás pálinkafőző mester
Nógrád Megyei Pálinka Barátok Szövetségének Elnöke
Kovács József pálinkafőző mester
Simon Csaba pálinka mérnök

A versenyen díjai:
- 2018. legjobb Nógrád Megyei pálinkája (egyben az egész megye győztese)
- 2018. legjobb Nógrád Megyei bérfőzött pálinkája
- 2018. legjobb Nógrád Megyei magán főzött pálinkája
- 2018. legjobb Vizslási pálinkája
- 2018. legjobb Nógrád megyei kereskedelmi főzde által főzött pálinka
- Különdíjas pálinkák
A helyezést elérők az oklevelük mellé érmet, a szponzori felajánlásokból származó
ajándékot kaphatnak.
Az ünnepi eredményhirdetés ideje és helye:
2018.08.25-én a Vizslási Önkormányzat által szervezett falunapi rendezvényen, a
rendezvény nagyszínpadán 17:00 órai kezdettel.

Mindenkit szeretettel várunk!
Tisztelettel: Angyal Jenő, Vizslás Község Polgármestere
Információ: 32/444-077, 20-360-8969, e-mail: angyaljeno@gmail.com

