
Kategorie ocenianych win
Kategoria: Zawartość cukru resztkowego (g/l): Symbol kategorii:

I. Wina białe

- wytrawne (do 4) I.1

- półwytrawne (powyżej 4 do 12) I.2

- półsłodkie (powyżej 12 do 45) I.3

II. Wina różowe

- wytrawne (do 4) II.4

- pozostałe (powyżej 4 do 45) II.5

III. Wina czerwone

- wytrawne (do 4) III.6

- pozostałe (powyżej 4 do 45) III.7

IV. Wina półmusujące i musujące

- wytrawne (do 15) IV.8

- pozostałe (powyżej 15) IV.9

V. Wina białe uzyskane z ciemnych odmian winogron (blanc-de-noir)

- wytrawne (do 4) V.10

- pozostałe (powyżej 4 do 45) V.11

VI. Wina białe wyrabiane przy zastosowaniu specjalnych technologii

Kategoria obejmuje: wina dojrzewające pod warstwą drożdży kożuchujących (flor), wina uzyskane w wyniku
długiej maceracji jasnych winogron, wina wyrabiane z przejrzałych, botrytyzowanych lub częściowo 
podsuszonych winogron, itp., z wyjątkiem win słodkich o zawartości cukru resztkowego powyżej 45 g/l.

- wytrawne (do 4) VI.12

- pozostałe (powyżej 4 do 45) VI.13

VII. Wina naturalnie słodkie (nie wzmacniane)

- inne niż botrytyzowane (powyżej 45) VII.14

- botrytyzowane (powyżej 45) VII.15

VIII. Wina likierowe (wzmacniane)

- wytrawne (do 6) VIII.16

- pozostałe (powyżej 6) VIII.17

N. Wina „naturalne”
Podkategoria obejmuje wina pochodzące z upraw organicznych lub biodynamicznych oraz wina 
wyprodukowane bez siarkowania lub z minimalnym dodatkiem SO2.

- wino powinno być dodatkowo oznaczone literą „N” umieszczoną po symbolu 
właściwej kategorii (j.w.)

..… N

Dla najwyżej punktowanych win przyznaje się medale oraz tytuły Championa w poszczególnych kategoriach. 
Na podstawie uzyskanych ocen przyznawane są następujące medale dla najwyżej ocenionych win Konkursu: 
- Wielki Złoty Medal – dla win które uzyskały co najmniej 92 punkty
- Złoty Medal – dla win które uzyskały co najmniej 88 punktów
- Srebrny Medal - dla win które uzyskały co najmniej 84 punkty
- Brązowy Medal – dla win które uzyskały co najmniej 80 punktów.
Ogólna liczba przyznanych medali nie może jednak przekraczać 30 procent ogólnej liczby zgłoszonych do 
Konkursu próbek.


