
  

 

   TERRAVINO 2020 –תחרות היין הבינלאומית
Mediterranean International Wine & Spirit Challenge 

 
  2020נובמבר ל 24-26

                         
  ~ תקנון ~

  

  המתחרים 

  יינות מישראל, יינות מחו"ל, יינות מיובאים לישראל, כהלים.
  

  הרשמה

  יינות וכהלים שמקורם בענבים:

  התחרות פתוחה לכל היינות בהגשת אנליזה ממכון מוכר.   •

  יש לציין את סוג הענבים, מקור הענבים ושנת הבציר. •

 ליטרים.  1,000-ניתן לרשום יינות שהיקף היצור שלהם גדול מ •

 חייבים להגיע בבקבוק עם התווית המקורית המיועדת לשיווק.היינות  •
  

  יינות וכהלים שמקורם אינו בענבים:

  מוצרים אלו יתחרו בקטגוריה נפרדת. •

  בלבד. WAWWJ -קטגוריה זו הינה בחסות ה •
  

  :משלוח דוגמאות יין
  

  ליטר לדוגמא הכוללים את התווית המסחרית.  3מ"ל לבקבוק) או סה"כ  750בקבוקים ( 4 •

  טופס רישום עבור כל יין משתתף •

  טופס תשלום  •

, ולחץ (עבור יינות  החודשים האחרונים : אחוז אלכוהול , חומצה נדיפה, כמות סוכר 12- אנליזה שבוצעה ב •
  מבעבעים).

  2020/10/11- עד העל הדוגמאות להגיע לבית "איש הענבים"  •
  

  משלוח דוגמאות  הכהלים:

  הפריטים הבאים:דוגמת כהל לתחרות  תשלח בצירוף 

ליטר לדוגמא הכוללים את התווית המסחרית (הסבר: דוגמאות של  1.5מ"ל לבקבוק) או סה"כ  750בקבוקים ( 2 •
  בקבוקים). 4מ"ל יש לשלוח  375בקבוקים, דוגמאות של  3מ"ל יש לשלוח  500

  טופס רישום לכל דוגמא  •

 טופס תשלום. •

 2020/10/11 - עד העל הדוגמאות  להגיע לבית "איש הענבים"  •
  
  

  052-3299006 –יונתן  –איש קשר לקבלת הסחורה  – כתובת למשלוח הדוגמאות

TerraVino  
  בית איש הענבים

  , חצרות יפו4דרך שלמה (סלמה) 
  



  

 

  

  פרטי התשלום

  

  שקל בתוספת מע"מ לכל דוגמא.  690בתחרות היא   עלות השתתפות •

ן המפורט מטה (במקביל למשלוח טפסי - כרטיס אשראי בטלפון, שיק , העברה בנקאית לח אופן התשלום: •
  ההרשמה).

  מזומן. תנאי התשלום: •

  עמלות בנקאיות וכל הוצאה אחרת  תכוסה ע"י השולח. •

  בע"מ. 2002: אנשי הענבים המחאות לפקודת •

 , 114502), חשבון מס' 436), סניף חצרות יפו (20: בנק מזרחי (העברה בנקאית •

  בע"מ. 2002על שם: אנשי הענבים 
                       
  טפסי הרישום

  

  .2020/10/11 - את הטפסים בצירוף התשלום יש לשלוח עד ה •

  טפסים אשר יגיעו ללא טופס התשלום יפסלו.   •

  2020/10/11התשלום עבור השתתפות חייב להתבצע, לכל המאוחר עד  •

  לא תתאפשר השתתפות של דוגמאות אשר התשלום עבורם לא הוסדר עד לתאריך זה.  •
  
  

  טפסי הרישום ימולאו לכל דוגמא בנפרד וישלחו בפקס, דואר או דוא"ל על פי הפרטים מטה:
  
  

TerraVino  
  בית איש הענבים

  יפו.  –, חצרות יפו 4רך שלמה (סלמה) ד
  68133יפו 

  
  

   03-5189001     פקס:
  03-5180533               טלפון:

  
  yonatan@grape-man.com דוא"ל: 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

  ארגון ומהלך הטעימה

 הדוגמאות מחולקות לקבוצות בהתאם לסוג המוצר. •

  קטגוריות בתחרות הן על פי סוג המוצר. •

 מנהלת התחרות אחראית למינוי השופטים.  •

השופטים הינם ייננים ישראלים, ייננים מחו"ל, טועמי אלכוהול מומחים ואנשי מקצוע נוספים מתחום היין  •
  והכהלים.

 מספר השופטים נקבע עפ"י מספר הדוגמאות המשתתפות.  •

 שופטים. לכל ועדת שופטים ימונה יו"ר . 5-7ועדת שופטים מונה  •
  

  בקרה

  תחרות. מנהלת התחרות  אחראית על הניהול התקין של ה •

  למארגנים הזכות לבדוק את הדוגמאות במעבדה מיוחדת. •

  למארגנים הזכות להגביל את השימוש המסחרי בפרסים שהוענקו בתחרות. •

 למארגני התחרות שמורה הזכות לבדוק את הדוגמאות של הזוכים במהלך הזמן. •

 .OIVהתחרות מתנהלת לפי הפרוטוקול של ארגון ה  •

  עו"ד אורי ויזנברג ועו"ד עידן בר אולפן.  –פיקוח ובקרה של התחרות  •
 

  מדליות ופרסים

 ב' -ראה נספח א' ו - מדליות ופרסים מיוחדים  •
o  מהיינות.  3%מדליית זהב כפול ניתנת לעד 
o  מהיינות.  12%מדליית זהב ניתנת ל 
o  מהיינות.  15%מדליית כסף ניתנת ל 
o  יש לציין כי עקב המגבלה על כמות המדליות המוענקות ליינות, יין שקיבל ציון

המזכה אותו במדליה, עשוי שלא לזכות בה עקב ממוצע ציונים גבוה של כלל 

 התחרות. 

 

  כל זוכה מקבל תעודת הערכה בה מצוין המדליה ו/או הפרס בה זכה היין או הכוהל, באמצעות הדואר או בדוא"ל. •

 (בתשלום נוסף) מדבקות של מדליות לבקבוקים והעתקים של תעודות הערכה. ניתן להזמין •

קיימת אפשרות לצרף בתשלום חד פעמי את הפרס או המדליה לתווית המסחרית של הבקבוקים, לאחר אישור  •
  הגרפיקה על ידי מנהלת התחרות.

רי אינטרנט, טלוויזיה, תוצאות התחרות מפורסמות בצורה רחבה באמצעי התקשורת השונים בארץ ובעולם: את •
 רדיו, מגזינים מקצועיים וכו' .

  

  

  

  אחריות

כל יקב ו/או יצרן ו/או יבואן יהיה אחראי על פי דין לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו בכל עניין הקשור במישרין ו/או בעקיפין ליין 
  או לכוהל המשתתף מטעמו בתחרות, ובהקשר לתחרות.

  
  
  
  



  

 

  רסים ואופן החישוב ~~ נספח א': הסבר מפורט על הפ

  

 פירוט המדליות •
o  נקודות) 100 - ל 92מדליית זהב כפול (ליינות וכהלים שקיבלו ציון בין 
o  נקודות) 91.99 -ל 88מדליית זהב (ליינות וכהלים שקיבלו ציון בין 
o  נקודות) 87.99 - ל 85מדליית כסף (ליינות וכהלים שקיבלו ציון בין 

  

המדליות המוענקות ליינות, יין שקיבל ציון המזכה אותו במדליה, יש לציין כי עקב המגבלה על כמות 

  עשוי שלא לזכות בה עקב ממוצע ציונים גבוה של כלל התחרות.

 

  רשימת ופירוט הפרסים המיוחדים: •
o Grand International Champion Trophy 

ו ביקב ניתן ליין שקיבל את הציון הגבוה ביותר מבין כל יינות העולם בתחרות (שמקורם אינ
  ישראלי).

 
o Grand Israeli Champion Trophy 

  ניתן ליין הישראלי שקיבל את הציון הגבוה ביותר מבין היינות הישראלים שהשתתפו בתחרות.
 

o Country Grand Award 
דוגמאות  25ניתן ליין הטוב ביותר מבין היינות מאותה מדינה שהשתתפו בתחרות (מינימום  של  

  בתחרות מהמדינה)
 

o Best of  Price Category 
  הקטגוריות על פי רמות המחיר של היין לצרכן הסופי בישראל בדולר ארה"ב:

  $ .7עד   -:  מחיר לצרכן בישראל 101
  $ .$10.99 עד 7.01 –: מחיר לצרכן בישראל  102
  $16.99$ עד 11.00 –:  מחיר לצרכן בישראל 103
  $26.99$ עד 17  –:  מחיר לצרכן בישראל 104
  $36.99$ עד 27  –מחיר לצרכן בישראל :  105
  $49.99$ עד 37  –:  מחיר לצרכן בישראל 106
  $84.99$ עד 50 –:  מחיר לצרכן בישראל 107
  $119.99$ עד 85  –:  מחיר לצרכן בישראל 108
  $ ומעלה.120  –:  מחיר לצרכן בישראל 109

  
ול. גם אם היין יקבל ציון המזכה יינתנו רק מדליות זהב וזהב כפ 109 - ו 108,  107** בקטגוריות 

  אותו במדליית כסף, הוא ייחשב כאילו לא קיבל מדליה כלל. 

 
o The Best Israeli Kosher Wine 

ניתן ליין הישראלי הכשר אשר קיבל את הציון הגבוה ביותר מבין היינות הישראלים הכשרים 
  שהשתתפו בתחרות.

  
o The Best Israeli Red Wine 

האדום אשר קיבל את הציון הגבוה ביותר מבין היינות הישראלים האדומים  ניתן ליין הישראלי
  שהשתתפו בתחרות.

  



  

 

o The Best Israeli White Wine 
ניתן ליין הישראלי הלבן אשר קיבל את הציון הגבוה ביותר מבין היינות הישראלים הלבנים 

  שהשתתפו בתחרות.
 

o The Best Israeli small Boutique Wine 
ניתן ליין בעל הציון הגבוה ביותר בין היינות של יקבי הבוטיק הקטנים (יקבים שהיקף הייצור 

  בקבוקים בבציר האחרון). 10,000שלהם הוא עד 
  

o The Best Israeli Winemaker 
ניתן ליינן (או קבוצת הייננים) של היקב הישראלי אשר זכה לפחות בארבעה פרסים/ מדליות 

רות, מתוכם לפחות מדליית זהב אחת וממוצע הציונים של כלל היינות עבור יינות שונים בתח
בתחרות הגבוה ביותר מבין כל היקבים הישראלים אשר זכו לפחות בארבעה פרסים/מדליות 

  בתחרות.
  

o The Best Israeli Boutique Winery  
בקבוקים  99,999 -ל 10,000ניתן ליקב הבוטיק הישראלי (מבין  היקבים הישראלים שייצרו בין 

בבציר האחרון) שממוצע הציונים של היינות שלו בתחרות הוא הגבוה ביותר (מינימום שני יינות 
  זוכים בתחרות).

 
o Grand Champion Spirits/Liquor 

  ניתן לכוהל אשר קיבל את הציון הגבוה ביותר בתחרות
  

  ~ נספח ב': רשימת פרסים מיוחדים בקטגוריית הכהלים ~ 

  דוגמאות לקטגוריה 10, מינימום של אות שישלחו מכל קטגוריהכפוף לכמות הדוגמ

• The Best Tequila 

• The best Vodka 

• The best Gin 

• The best Rum 

• The best Brandy 

• The best Pisco 

• The best Liqueurs  

• The best Cognac 

• The best Whiskey  

 


