KOCCINTÁS© 2012 verseny szabályai
A legkedveltebb borvidéki településekké azok a borvidéki települések válhatnak,
amelyeknél - az adott település lélekszámát is figyelembe véve - abszolút értékben
és arányaiban a legtöbb borász és borkedvelő koccint 2012. szeptember 1-én 16
órakor.

Értékelés szempontjai:
• település lélekszáma szerinti kategóriák (1000 fő alatti települések, 1001-2000
fős települések, 2001-5000 fős települések 5001-10000 fős települések, 1000125000 fős települések, 25001feletti települések)
• a borkedvelők száma (legkisebb lélekszám 2 pont, majd emelkedő
sorrendben a következő 4 pont, stb.)
• a borászok száma (legkisebb lélekszám 2 pont, majd emelkedő sorrendben a
következő 4 pont, stb.)
• a borkedvelők és borászok számának az aránya (a legnagyobb arányszám 1
pont, majd csökkenő sorrendben a következő 2 pont, stb.)
• a borkedvelők számának aránya a település lélekszámához (a legnagyobb
arányszám 2 pont, majd csökkenő sorrendben a következő 4 pont, stb.)

Jelentkezés:
A verseny honlapjáról letöltött vagy a Szervezőbizottságtól igényelt jelentkezési lap
kitöltésével, aláírásával és Szervezőbizottság részére történő megküldésével.
Jelentkezési határidő 2012. augusztus 24.
Dokumentálás:
Egy kiválasztott személynek kell megszámolnia a koccintáson megjelent borászokat
és borkedvelőket. A koccintás pillanatáról fényképet kell készíteni és azt mellékelni
kell a számlálás eredményét rögzítő – a Szervezőbizottság által rendelkezésre
bocsátandó, szervezésért felelős személy által kitöltendő - dokumentációs laphoz,
amelyet aláírásával lát el a szervezésért felelős személy, a számláló és két hitelesítő
személy (a számláló és a szervezésért felelős személy lehet ugyanaz).

Elérhető címek, rangsorolás az elért pontszámok alapján:
• Az ország legkedveltebb borvidéki települése (országos rangsorolás)
• A borvidék legkedveltebb borvidéki települése (borvidéki rangsorolás)
• A legkedveltebb borvidéki település az adott települési kategóriában
(kategória szerinti rangsorolás)

Alapvető (etikai) szabályok:
• Minden résztvevő vállalja, hogy tevékenységével, viselkedésével a magyar bor
értékének növeléséhez hozzájárul.
• A borvidéki településen csak az ott tevékenykedő borászok borait lehet a
poharakba tölteni.
• Az eseményt bárki számára díjmentesen hozzáférhetővé kell tenni a
koccintáshoz szükséges bor mértékéig.
• Egy adott településen az esemény szervezéséhez bármilyen média felület
felhasználható, a szervezésben bárki vagy bármely szervezet részt vehet.
• Az esemény bármilyen helyi programhoz köthető, vagy kötődhet hozzá
bármilyen esemény.
• Az esemény népszerűsítéséhez, az eseményről történő tudósításban,
bármilyen média részt vehet, vagy csatlakozhat.
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