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QUINTESSENCE-2020
CONCURS DE PALINKA ȘI ALTE
DISTILATE-EDIȚIA XI.
REGULAMENT DE CONCURS
Poate să participe persoane fizice și juridice din Ungaria și peste hotare.
Termen de inscriere,08.01.2020 ora 16.
Cantitatea de inscriere pentru persoane fizice 1x0.5l,pentru firme 3x0.35l
Se poate participa cu orice număr de monstre,dar pentru premiile cele mari(cea mai buna
distilerie,cel mai bun concurent persoana particulară,conteaza cele mai bune 10 rezultate
după cum urmează;
-se acceptă orice număr de monstre pe subcategorie dar pentru premiul cel mare intră in
concurs căte 1, cel mai bun dintre ele.
-din cele 10 monstre creditate este obligatorie înscrierea minim unui produs pe
subcategoria 2.Fructe sămburoase sau 2.3. Caise sau 2.6 Prune.
-in afară de acestea din cele 10 monstre creditate este obligatorie înscrierea minim unui
produs la subcategoria 1.Semințoase sau 1.1 Mere,sau 1.2 Gutuie sau1.5 Pere viliams.
-în afară de cele sus menționate este obligatorie înscrierea minim 1 produs la categoria
4.Struguri sau 6.Fructe de padure.
Taxa de participare variază în funcție de numărul de produse înscrise.Taxa de paticipare dă
dreptul la încsrierea în concurs și pentru persoane fizice prezența unei persoane gratis la
festivitatea de premiere.
Pentru prezența la gala de premiere pentru firme există o taxa suplimentară.
Pentru 1-2 produse pers.fizice 21 eur prezența la Gala din Lillafured 150 eur,pentru firme 42
eur prezența la Gala 150 eur.
Pentru 3-5 produse pers.fizice 18 eur prezența la Gala 75 eur,pentru firme 36 eur ,prezența
la Gala 75 eur.
Pentru 6-9 produse pers.fizice 15 eur prezența la Gala 45 eur,pentru firme 30 eur ,prezența
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la gala 45 eur.
Peste 10 produse pers.fizice 12 eur,prezența la Gala 24 eur,pentru firme 24 eur,prezența la
Gala gratis.
Taxa se poate achita personal la predarea monstrelor,sau transfer bancar pentru
ONGAI KULTURALIS EGYESULET,BANCA - FELSOZSOLCA ES VIDEKE
TAKAREKSZOVETKEZET ONGAI KIRENDELTSEGE HU
33545001981000071900000000
La transferuri bancare se menționează-taxa de inscriere pentru concurs.
Prepare monstrelor se face personal la dares biroul concursului 3562
ONGA,Gyongyvirag utca 4.etaj 1.pana la data de 08.01.2020 in timpul săptămîni intre orele
8-16 sau postal la următoarea adresa,Quintessence Palinkaverseny,Ungaria,3562
ONGA,str.GYONGYVIRAG,4.etaj1.
Jurizarea se face la data de 15-17 ianuarie.
Festivitatea de premiere pentru persoane fizice 25.01.2020 sambata,ora 14.30 la Miskolc
Stadionul DVTK sala de festivități.adresa Miskolc ,strada Andrassy Gyula 61.
Festivitatea de premiere pentru firme 25.01 2020 sambata HOTEL PALAT HUNGUEST
MISKOLC-LILLAFURED
Condițiile de prezență la festivitate pentru persoane fizice ,in afară de participant este gratis
pentru + 1 persoana dacă are produs medaliat.Lista medaliaților se afișează pe site oficial al
concursului pe data de 18.01.2020.
Pentru firme pentru cei care participă cu min.10 produse primește intrare gratis pentru 2
persoane,cei care participă cu mai puțin de 10 monstre se achită o taxa suplimentară.
Persoanele fizice care vor să participe la Gala plătesc taxa suplimentara.
Site official al concursului este http:// quintessence-palinka.hu
Lista premiilor,
QUINTESSENCE-2020 CEA MAI BUNĂ DISTILERIA ANULUI=căstigătorul
concursului
QUINTESSENCE 2020 CEA MAI BUNĂ PALINKA
QUINTESSENCE 2020 PREMIUL AUDIENȚEI
QUINTESSENCE 2020 CEA MAI BUNA PALINKA,persoane fizice
Pentru cea mai bună distilarie a anului se ia în considerare in total 10 rezultate după cum
urmează,din cele 11 categori cel mai bun rezultat max 1 rezultatul unui produs.
Pentru fiecare medalie de bronz,3puncte,pentru fiecare medalie de argint 5 puncte pentru
fiecare medalie de aur 8 puncte,pentru fiecare titlu de champion 10 puncte,pentru categoriile
evidențiate 15 puncte,pentru cea mai bună palinka 15 puncte.
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Categoriile concursului,
1.Fructe sămburoase;
1.1 Mere-categorie evidentiata,titlu de champion,
1.2 gutuie-cat.evid.champion
1.3 Pere
1.4 Mosmon,
1.5 Pere viliams cat.evidentiata,champion
1.6 Alte sămburoase,
2.Semințoase
2.1. cirese
2.2 visine,
2.3Caise cat.evidentiata,champion
2.4 piersică
2.5 nectarină
2.6 prune categorie evidenziata ,tiltu de champion
2.7 alte sămburoase,
3.Fructele arbustilor și semiarbuștilor fructiferi
3.1afine
3.2 soc
3.3 măceașă
3.4 dude
3.5 aronia
3.6 josta
3.7 agrișă
3.8 zmeură
3.9 coacaze
3.10 iosta
3.11iosta,coacaze
3.12 mure
3.13 altele
4.struguri
4.1 struguri aromate-muscate,categorie evidențiata,champion
4.2 struguri
5.Tescovina si alte produse rezultate din struguri
5.1 tescovină din struguri aromate
5.2 tescovina
5.3 distilat din drojdie fină
5.4 distilat de vin
5.5 alte struguri
6.fructe de padure
6.1 scorușe
6.2 ienupăr
6.3 soc de padure
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6.4 curmal japonez
6.5.amilancierul oval
6.6 căpsuni
6.7.smochine
6.8.păducel
6.9 goji
6.10.pepene
6.11.cătina
6.12 gutuie sălbatica
6.13.kiwi
6.14 porumbe
6.15 celtis
6.16 visine turceasca
6.17.pepene galbena
6.18 coarne
6.19
6.20.castane
6.21 pyracanta
6.22mere de padure
6.23 soc de padure
6.24 cirese salbatic
6.25.pere padurete
6.26.zmeura de padure
6.27.visine de padure
6.28 piersici de padure
6.29.mure de padure
6.30prune de padure
6.31 visine zselnice
6.32altele
7.Palinca mixta
7.1 palinka mixta cu denumire componente
7.2 palinka mixta fara denumire
8.Palinka maturata in butoi,palinka pe pat de fructe
8.1Palinka maturata in butoi
8.2 Palinka maturata pe pat de fructe
8.3 Palinka maturata pe pat de fructe si butoi
9.Fructe exotice
9.1 ananas
9.2.banana
9.3 lamie
9.4 smochine
9.5 rodie
9.6 grefuit
9.7 mango
9.8 mandarina
9.9 maracuia
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9.10 portocale
9.11alte exotice
10 produse life style
10.1 bitter
10.2 brandy
10.3 calvados
10.4 gin
10.5 grappa
10.6 rom
10.7 slivovitz
10.8 tequila
10.9 vodka
10.10 wisky
10.11 lichior
10.12 alte produse life styl
11.distilate de legume,geist
11.1 floare de soc
11.2 sfecla
11.3 paine
11.4 malț
11.5 ardei
11.6 rosi
11.7 păstărnac
11.8 morcov
11.9 bere
11.10 dovleac
11.11 castraveți
11.12 țelină
11.13 altele

Onga, 2019. november 8.

