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2022 m. LSA lietuviško vyno čempionatas
NUOSTATAI
LSA Lietuviško vyno čempionatas – varžybos, kuriose Lietuvoje pagaminti vynai įvertinami ir apdovanojami
pagrindiniu prizu (geriausias kategorijos vynas), aukso, sidabro ir bronzos medaliais, bei kitais organizacinio
komiteto patvirtintais prizais.
Bendrosios nuostatos
2022 metų LSA Lietuviško vynų čempionatą (toliau vadinamą LVČ) organizuoja Lietuvos someljė asociacija.
Čempionato tikslas:
Įvertinti ir apdovanoti geriausius Lietuvoje pagamintus vynus, apie juos paskelbti visais informacijos sklaidos
kanalais, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Taip skatinti vyno kultūros plėtrą Lietuvoje,
padėti Lietuvos vyno gamintojams kelti savo produktų kokybę.
1. Čempionato datos
Terminai:
- Paraiškų ir vynų sąrašų pateikimas iki 2022 m. balandžio mėn. 11 d.
- Vynų pateikimas ir registracijos mokesčio sumokėjimas 2022 m. balandžio 20-21 d.d,
Sąskaitos nr. LT747300010091771976, gavėjas Lietuvos Someljė Asociacija
- Čempionato vynai vertinami 2022 m. balandžio 25-26 d.d.
- Rezultatų paskelbimas 2022 m. gegužės 04 d.
- Čempionato diplomų įteikimas: 2022 m. gegužės 06 parodos “Vyno dienos” metu Litexpo.
2. Čempionato dalyviai ir vyno pateikimo tvarka
2.1. Čempionatui vynus gali pateikti visi Lietuvoje vynus gaminantys vyndariai (toliau vadinamos „dalyviais“),
tačiau laikantis tokių apribojimų:
- vynuogių vynas priimamas be apribojimų (iki 5 rūšių iš vyndario)
- sidras priimamas be apribojimų (iki 3 rūšių iš vyndario)
- midus priimamas be apribojimų (iki 4 rūšių iš vyndario)
- vaisių, uogų, augalų vynas iš gamybos licenzijas turinčių vyndarių priimamas be apribojimų (iki 4 vynų iš
vyndario)
- nelicenzijuotų vyndarių vaisių, uogų, augalų vynas priimamas per Lietuvos vyndarių asociaciją, Nacionalinę
vyndarių asociaciją, Vynuogyninkų asociaciją (kolektyvinė paraiška, vyno kiekius deriname su asociacijomis).
2.2. Dalyviai, vynų, kuriuos nori pateikti varžyboms, privalo sąrašus užpildyti internetu
https://bit.ly/LSA_Lietuviskas_vynas_2022_registracija iki 2022 m. balandžio 11 d. 24:00 val.
Pildymo metu prireiks šių duomenų:
Gamintojo pavadinimas arba vyndario vardas pavardė (bus naudojama spaudoje)
Vyno pavadinimas
Derliaus metai
Sudėtis (konkretūs vaisiai, uogos, augalai, vynuogių veislės)
Alkoholio tūris %
Likutinio cukraus kiekis gr/l
Saldumo kategorija, kuriai teikiama varžyboms: sausas/pusiau sausas – pusiau saldus/ saldus
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Kategorija, kuriai teikiama varžyboms: baltasis, rožinis, raudonasis, putojantis vynuogių vynas, midus, sidras,
vaisių-uogų-augalų vynas
Taip pat reiks užpildyti : tikslus dalyvio pavadinimas, atsakingo asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas bei
telefonas. Jei norėsite gauti sąskaitą faktūrą – pateikime įmonės adresą ir registracijos numerį. Lietuvos someljė
asociacija nėra PVM mokėtoja.
Kilus klausimų pildant dalyvio anketą rašykite arba skambinkite varžybų komisarui Arūnui Starkui:
starkus@vynozurnalas.lt +37069834297
2,3. Pateikus paraišką prašome sumokėti vyno mokestį – 1 pozicija – 20 eurų.
2.4. Vynai turi būti pristatyti čempionato organizaciniam komitetui 2022 m. balandžio mėn. 20-21 d. nuo 14
iki 17 val. Kiekvieno vyno pristatoma 1 butelis. Vynai pristatomi adresu: Pylimo g. 21 („SOMM“ vyno
baras), nuo 14 val. Vilnius. Prieš atvykstant susisiekti telefonu +370 68464622.
3. Vynų klasifikacija
Vynai bus vertinami aklai, vertinimo komisijos nariams pranešant tik vyno kategoriją. Vynai suklasifikuoti taip,
kad panašūs vynai būtų vertinami kartu, vertinimo komisijos nariai galėtų atsižvelgti į kategorijai būdingas
ypatybes ir įvertinimai būtų objektyvūs.
Kategoriją nustato pats dalyvis.
Vynas turi būti priskiriamas vienai iš žemiau nurodytų kategorijų.
Saldumas:
• Sausas (iki 5 g/l)
• Pusiau saldus- pusiau sausas (6-40g/l)
• Saldus (40+ g/l)
Kategorijos:
• Vynuogių baltasis
• Vynuogių putojantis
• Vynuogių rožinis
• Vynuogių raudonasis
• Midus
• Sidras, putojantis vynas iš uogų, vaisių, augalų
• Vynas iš uogų, vaisių, augalų
Organizatorius pasilieka teisę išskirti papildomas kategorijas:
• „Juodųjų serbentų“ vynas
• „Aviečių“ vynas
• „Obuolių“ vynas
• „Vaisių - uogų“ vynas
• „Augalų“ vynas
• „Kitų uogų arba vaisių, jei bus pateikta 3 ir daugiau tos pačios žaliavos vynų
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4. Vyno, midaus, sidro žaliavos kilmė
Vertinimui gali būti teikiamas vynas, midus, sidras, pagaminti tik iš vietinių vaisių, uogų, augalų ir medaus.
Mažiausia vietinės žaliavos dalis – 90%.

5. Vertinimo komisija
Vynams vertinti sudaroma komisija iš labiausiai patyrusių šalies vyno vertintojų, LSA narių, someljė, vyno
ekspertų, žurnalistų. Vertinimo komisijoje turi būti ne mažiau 6 narių. Gali būti daugiau nei viena vertinimo
komisija. Darbas komisijoje yra savanoriškas ir neapmokamas. Komisijos sudėtį tvirtina LSA.
6. Vertinimo kriterijai ir prizai
6.1. Vertinimas vykdomas pagal tarptautinės enologų asociacijos (UIQE) patvirtintą vynų vertinimo sistemą,
kuri naudoja šimto balų vertinimo skalę. (Naudojamos anketos ir trumpa instrukcija prieduose.)
6.2. Visus vynus vertina komisija, kurios sudėtį tvirtina LSA. Pagrindiniu čempionato prizu (geriausias
kategorijos vynas) apdovanojami tik daugiausia balų surinkę vynai.
6.3.Titulas „Geriausias vynas“ tam tikroje kategorijoje, suteikiamas kiekvienos kategorijos nugalėtojui.
Organizatorius pasilieka teisę išskirti papildomas kategorijas ir joms priskirti geriausio vyno nominaciją,
atsižvelgiant į pristatytus vynus.
6.4. Vynai įvertinti:
•
90 ir daugiau balų apdovanojami aukso medaliu,
•
88-89 balai - sidabro medaliu.
•
86-87 balai - bronzos medaliais.
Daugiausia balų surinkęs vynas gauna „Geriausio vyno“ kategorijoje vardą.
6.5. Galutinis komisijos vyno vertinimas apskaičiuojamas paprasto vidurkio principu, susumavus visus
įvertinimus (dalinys) ir padalijus iš vertinimo komisijos narių skaičiaus (daliklis). Apskaičiuojant vidurkį,
vienas didžiausias ir vienas mažiausias įvertinimas išbraukiami, atitinkamai sumažinant ir komisijos narių
skaičių (daliklį).
7. Čempionato atributika, medalių lipdukai
Oficialų LSA Lietuviško vyno čempionato apdovanojimų grafinį vaizdą (Geriausias kategorijos vynas, Aukso
medalis, Sidabro medalis, Bronzos medalis, ir t.t...) tvirtina Lietuvos someljė asociacija. Dalyviai, pateikdami
vynus čempionatui, tuo pačiu įsipareigoja naudoti tik oficialius čempionato apdovanojimo simbolius: medalių,
nugalėtojų lipdukai įsigyjami tik iš Lietuvos someljė asociacijos (LSA); grafinį spaudai ir internetui skirtą
medalių atvaizdą taip pat pateikia LSA. Norime pažymėti, jog medaliai gali būti klijuojami ant vyno butelių, tai
nelaikoma alkoholio reklama.

Lietuvos someljė asociacijos prezidentas
Arminas Darasevičius

