
III. Felnémeti Szüreti Napi Termelıi Borverseny  
2013. szeptember 27. (péntek) 14.00 óra 

 
Helyszín: Pásztorvölgyi  Ált. Iskola és Gimnázium 
  

Versenykiírás 
 
A Felnémet Kultúrájáért Alapítvány és Eger Város Hegyközsége közös 
szervezésben a felnémeti bortermelıket ebben az évben is Felnémeti Termelıi 
Borversenyre hívja fel. A verseny célja az elızı két év után 2013-ban is a helyi 
szılı- és bortermelık borainak megmérettetése, a borfogyasztók, turisták 
figyelmének felkeltése a Felnémeten készült borok iránt. A tavaly indított 
kezdeményezés nyomán egy olyan felnémeti borverseny jött létre, amellyel a szüreti 
napok keretében a szervezık korábban adósok maradtak, hiszen a helyi gazdák 
megmérettetése mellett kiemelt szempont az Eger-Felnémet városrészen termelt 
borok kiválóságát bizonyítani. Nem utolsó sorban továbbra is cél a Felnémeten 
szılı- és bortermeléssel foglalkozó gazdák közösségének építése, a szüreti napi 
programok színesítése is! 
 
Nevezési feltételek: 
 
A borversenyre nevezhetnek mindazok, akik Felnémeten szılıterülettel, illetve 
pincével rendelkeznek. Csak olyan bor nevezhetı be a versenybe, amely saját 
termelésbıl származik. A borversenyre fehér és vörös kategóriában lehet nevezni! 
Nevezni legalább 3 palack (0,75 l-es) borral lehet!  A bírálat a nemzetközi szintő 
100 pontos rendszerben zajlik. 
 
A versenyen a hegybíró vezetésével 3 fıs bizottság bírálja a benevezett borokat, 
mely létszám az idén bıvülhet. A szervezık úgy döntöttek, 2013-ban is lehetıséget 
kívánnak adni a borversenyre nevezı gazdáknak arra, hogy a borbíráló 
bizottságban személyesen, vagy delegált révén részt vegyenek! Kérjük, hogy aki 
élni kíván ezzel a lehetıséggel, az a borminták leadásakor ezt a mellékelt 
jelentkezési lapon jelezni szíveskedjen! Az eredményhirdetésre a 2013. 
szeptember 28.-án a Felnémeti Szüreti Napok programjában szereplı szombati 
szüreti koszorúszentelést és szüreti menetet követıen ~16.00 órai kezdettel a 
Pásztorvölgyi Iskola aulájában kerül sor! Bízunk abban, hogy minél több 
felnémeti bortermelı vesz részt a borversenyen, színesítve annak programjait! Az 
eredményhirdetés követıen fellépı mővészek mősora után a verseny résztvevıit 
és a meghívott vendégeket baráti beszélgetésre is invitáljuk, egymás borainak 
kóstolása mellett! 
 
Eger-Felnémet, 2013. szeptember 14. 
                               Üdvözlettel: 
 
                                   A borverseny szervezıbizottsága 

 



Felnémeti borverseny 
Borminta átadás-átvételi lap 
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Kérjük, hogy minden versenyre nevezı bortermelı 2013. szeptember 28.-án 
szombaton 16.00 órakor az ünnepélyes eredményhirdetésen vegyen részt, 
vagy képviseltesse magát, hogy minden díjazott személyesen vehesse át a 
felajánlott díjat!! 
 
   

Eger-Felnémet, 2013. szeptember ……. 
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Eredményhirdetés: 2013. szeptember 28. ~16.00 óra 
 

Pályázati jelentkezési lap 
 
A borversenyre nevezı neve és cég neve: 
 

 
Címe: 
Pince címe: 
Tel.:                                         Mobiltel: 
E-mail:                                                      Fax:     
Kapcsolattartó személy neve: 
 
Személyesen vagy általam delegált révén részt kívánok venni a 
borbíráló bizottság munkájában! (kérjük aláhúzással jelölni!) 
A résztvevı/delegált neve: ……………………………. Tel: 
……………………… 
 
A bor megnevezése: …………………………………………….. 
Évjárata: ……………………… 
Fehér: …………………………. 
Vörös: …………………………. 
Lédig                                           Palackozott 
(A megfelelı részt kérjük aláhúzni.) 
 
Alulírott nyilatkozom, hogy a benevezett bortétel saját termelés 
eredménye. 
Jelentkezési határidı: 2013. szeptember 26. (csütörtök) 16.00 óra. 
Minta leadás ideje:     2013. szeptember 19-26. között  
         Munkanapokon: 11.00 – 16.00 óra között. 
Minta leadás helye:     Pásztorvölgyi Ált. Iskola és Gimnázium Porta 
         3300 Eger, Pásztorvölgyi út 25.     
                   
Eger-Felnémet, 2013. szeptember …..nap 
 
       ……………………………….. 
        Pályázó aláírása 
   


