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Versenykiírás Bor 

41. Borkóstoló és 11. Pálinkaverseny Porrog 
 
Porrogon 2023. februárjában a Hétszergörbe Gazdakör és a Pálinka-vidék Egyesület 

szervezésében, Porrog Község Önkormányzatával együttműködve 41. alkalommal kerül sor 

Borkóstolóra és hozzá kapcsolódóan 11. alkalommal Pálinkaversenyre. 

 

Várjuk azon borbarátok jelentkezését, akik a boraikat szakértőkkel véleményeztetni szeretnék.  

 

Bor Versenykiírás 

 
Mintaleadás: 2023. január 16. – január 31. (kedd) 17:00 óráig postán Hétszergörbe Gazdakör 

(8858 Porrog, Fő utca 32), illetve személyesen hétköznapokon 9:00-17:00-ig a Porrogi 

Közösségi Házban (8858 Porrog, Fő utca 32.). A mintákat 1-1 darab legalább 0,5 literes 

palackban, jelöletlenül (felirat nélkül) kérjük, lehetőleg függőcímkét, vagy festő papír 

ragasztószalagot alkalmazva. A minták beazonosítása nevezési lap kitöltésével történik, mely 

tartalmazza a készítő nevét, a bor jellegét, fajtáját és évjáratot.  

 

Nevezési díj: 1500.-Ft/minta, ami leadáskor készpénzben, vagy átutalással fizetendő a 

Hétszergörbe Gazdakör Takarékbanknál vezetett 67000014-17000765-00000000 számlájára  

 

A borverseny fővédnöke: Szászfalvi László Úr, a térség Országgyűlési Képviselője 

 

Bírálóbizottság: szakértő borbírálók  

 

Minősítési kategóriák: Külön értékeljük a helyi (Porrog községhez kapcsolható), illetve a 

vendég (határon innen és túl nevezett) borokat. A bírálók/szervezők által nevezett tételek 

külön kategóriában kerülnek értékelésre. Minden kategóriában arany, ezüst, bronz és oklevél 

minősítést osztunk ki.  

 

Nagydíjak: 

- A verseny legjobb bora (a bírálat során a legmagasabb pontszámot kapott bor, mely 

lehet fehér, rosé vagy vörös is). Pontegyenlőség esetén külön menetben újra bírálatra 

kerülnek a tételek. 

- Legjobb fehérbor (a bírálat során a legmagasabb pontszámot kapott bor). 

- Legjobb rosébor (a bírálat során a legmagasabb pontszámot kapott bor). 

- Legjobb vörösbor (a bírálat során a legmagasabb pontszámot kapott bor). 

 

A bírálók/szervezők által nevezett tételek a nagydíjak kiválasztásánál nem vehetők 

figyelembe, azok külön kategóriában kerülnek értékelésre. Ezek közül a legjobb bort 

kiválasztja és értékeli a zsűri. 

 

A bírálóbizottság javaslata alapján különdíjak kerülnek kiosztásra. Nevezni lehet fehér, rosé 

és vörös borokkal. 
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Az eredményhirdetés előzetes időpontja 2023. március 04. később közölt helyszínen, melyről 

a nevezőket a szervezők értesítik, továbbá azt az interneten, illetve facebookon nyilvánosságra 

hozzák.  

 

Jelentkezési határidő: 2023. január 16.-2023. január 31. (kedd) 17.00-ig, mintaleadással 

együtt. 

 

Elérhetőségek:  Madarász Zoltán 20/3938046    

     email: madarasz.zoltan.1@gmail.com 

     www.porrog.hu 

     facebook: Porrog (Kormányzati weboldal, @porrogfalu) 

  

Porrog, 2023. január 06. 

         

        Szervezők 
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