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Reglement 

 
 
MTÜ Eesti Sommeljeede Assotsatsioon kutsub kõiki viinamarjaveinide maaletoojaid ja -tootjaid osalema 
Eesti esimesel Aasta Veini konkursil. Eesmärgiks on tunnustada aasta parimaid veine kuld-, hõbe- ja 
pronksmärgiga, mis antakse välja igal kalendriaastal (Veinimessil või eraldi üritusel). Tunnustus annab 
sommeljeedele ja tavatarbijatele võimaluse saada kiiret infot väljapaistvate veinide kohta. 
 
OSALEMINE: 

• Osalemistasu - 35 €/vein. Juhul, kui ühelt maaletoojalt on erinevaid veine rohkem kui 30, siis on 
hind 30 €/vein. ESA toetajatele on osalustasu hinnad vastavalt 25 €/vein ja 20 €. 

• Registreerumise tähtaeg on 23. november 2020.  

• Registreerumise järel saadetakse arve, mis tuleb tasuda enne veinide saatmist.  

• Konkursile saadetavad veinid tuleb saata hiljemalt 18. detsembriks 2020 Eesti Sommeljeede 
Assotsiatsiooni kontorisse Masina 11.  

• Konkursile tuleb saata 2 normaalsuuruses veini (75cl) või vastav ekvivalent juhul, kui pudel on 
väiksemas/suuremas mõõdus.  

• Saadetis peab olema markeeritud iga toote kohta täpse infoga (maaletooja ja vastutav kontakt).  

• Täpsed veinide kategooriad selguvad pärast kõikide veininäidiste kohale jõudmist ja otsustatakse 
žürii poolt. 

 
HINDAMINE:  
Veine hindab professionaalne žürii, mis koosneb Eesti ja erinevate naaberriikide sommeljeedest ning 
ajakirjanikest. Kõiki veine hinnatakse pimedegustatsioonil, kusjuures hindajatele on teada veini 
kategooria ja hind. Kõik veinid serveeritakse korrektsel temperatuuril otse pudelist (ei dekanteerita). 
 
Veine hinnatakse 100 punkti süsteemis: 

• Kuld             92,5 - 100 punkti 

• Hõbe            85 – 92,4 punkti 

• Pronks          77,5 – 84,9 punkti 

• Võiks meeldida  alates 72,5 – 77,4 punkti 
 
Žüriil on õigus anda välja eriauhindu. 
 
Auhinnatseremoonia toimub ESA IX Veinimessil 11.-12. veebruaril 2021 Kultuurikatlas, Tallinnas. 
Konkurssi tulemused edastatakse Eesti Sommeljeede Assotsatsiooni kodulehel www.sommeljee.ee, 
sotsiaalmeedias ning meediaväljaannetes. 
 
Kõikidele võitjatele edastataks elektroonilised tunnistused, mida saab kasutada turunduslikel 
eesmärkidel. Esimesed 100 pudelite kleepsu saavad võitjad ESA-lt, ülejäänud tuleb vastavast trükikojast 
ise juurde tellida (info järgneb peale võitu). 
 
 
Zürii kontakt ja info tehnilistes küsimustes:  
Aivar Vipper, aivar@sommeljee.ee, tel 5660 3020 
Kristjan Markii, president@sommeljee.ee, tel 5818 2682 
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