ПРАВИЛНИК

11-12. Новембар 2017. Београд
Хотел Хајат Риџенси Београд

У складу са чланом 22 Статута Удружења сомелијера Србије, Управни одбор Удружења сомелијера
Србије је на свом састанку од 29. августа 2016. године усвојио

ПРАВИЛНИК
за
Такмичењa сомелијера Србије
2017.
Опште одредбе
Члан 1.
Овим правилником регулишу се права, обавезе и одговорност учесника у спровођењу
такмичења сомелијера у организацији Удружења сомелијера Србије, као и правила по којим се
спроводи такмичење.
Члан 2
У циљу остваривања принципа јавности у раду, овај правилник ће бити истакнут на сајту
Удружења сомелијера Србије како би био доступан свим учесницима у спровођењу такмичења.
Део који се односи на задатке у полуфиналу и финалу биће зацрњен како такмичари не
би имали увид у исте.
Учесници такмичења
Члан 3.
Ткмичење сомелијера Србије организује се за сертификоване сомелијере чланове:
Удружења сомелијера Србије, Удружења сомелијера Војводине, Асоцијације сомелијера
Шумадије и Удружења сомелијера Златиборског округа.
Сваки члан од претходно наведених Удружења има право да учествује на такмичењу.
Члан 4.
Сви такмичари, без обзира на Удружење чији су чланови сврстани су у једну групу.
Члан 5.
На такмичењу могу учествовати ван конкуренције и гости из иностранства уз сагласност
Управног одбора Удружења сомелијера Србије.
Такмичење ван конкуренције намењено је за такмичаре који нису држављани
Републике Србије. Позив за такмичење ван конкуренције упућује Председник Удружења
сомелијера Србије по одобрењу Управног одбора Удружења сомелијера Србије.
Такмичари ван конкуренције такмиче се заједно са свим пријављеним такмичарима у
квалификацијама и полуфиналу. Такмичари ван конкуренције немају права учешћа у финалном
такмичењу.
Резултати такмичара ван конкуренције не објављују се јавно, већ ће се представити
лично такмичарима по принципу сваком своје.
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Званичан језик
Члан 6.
Званичан језик који се користи на такмичењу по жељи сваког кандидата може бити
енглески или француски.
Уколико више од 90% такмичара одабере један од ова два језика, Такмичарска комисија
има право да прогласи такмичење само на језику који је одабрала већина такмичара.
Сваки такмичар има обавезу да језик који сам одабере за писмено – практични део
такмичења, примењује до краја такмичења.
Организација такмичења
Члан 7.
Такмичење се одвија у два дана, 11 и 12. новембар 2017. године.
Сва питања и задаци током такмичења односе се на вина, алкохолна и безалкохолна
пића, гастрономију, угоститељство, домаћа и међународна Удружења сомелијера, и све остало
што чини, окружује и подразимева радно место сомелијера.
Такмичење се састоји из три рунде:
• Први дан: 1. Квалификације и 2. Полуфинале
• Други дан: 3. Финале
Квалификације и полуфинале су затворени за јавност, изузев за струковне школе
угоститељско – туристичког смера.
Финале је отворено за јавност.
Квалификације
Члан 8.
Квалификације се састоје из два дела: 1. Писмени задатак и 2. Органолептичка анализа
два вина.
Писмени задатак се састоји од 75 питања, израда задатка траје 60 минута, питања се
бодују са по 5 до 20 бодова, укупан збир бодова је 350, који се затим дели са 5, тако де је крајњи
број бодова за писмени задатак 70.
Орагнолептичка анализа два вина ради се писаним путем, израда задатка траје 20
минута, свако вино се бодује са по 15 бодова, тако да је крајњи збир за органолептичу анализу
два пнушава вина 30 бодова.
Укупан број бодова на квалификацијама је 100 бодова.
Пролазак у полуфинале – другу рунду такмичења оставрују сви такмичари који имају
више од 50 бодова.
Члан 9.
При изради задатака у квалификацијама дозвољена је једино употреба прибора за
писање. За време такмичења у квалификацијама сваком такмичару мора бити обезбеђен мир
и тишина, вода и вина послужена на прописаној температури.
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Сви видови опхођења међу такмичарима су забрањени, и морају бити онемогућени од
стране такмичарске комисије. Такмичар који не решава задатке самостално, користи
недозвољени прибор или на други начин не поштује пропозиције, удаљује се са такмичења.
Члан 10.
Током квалификација такмичари раде задатке под шифром. Дешифровање радова врши
се након решавања приговора и одлуке такмичарске комисије о пласману такмичара за
наредну рунду такмичења.
Уколико два или више такмичара имају исти број бодова, а због наставка такмичења
неопходно је да кандидати имају неуједначен број бодова, такмичарска комисија стиче право
да одреди начин на који кандидати добијају прилику да освоје бодове који ће правити разлику
између два или више такмичара.
Члан 11.
Решени писмени задатци, орагнолептичка анализа два вина и обрасци са оценама остају
у трајном власништву Удружења сомелијера Србије.
Решени писмени задатци, орагнолептичка анализа два вина и обрасци са оценама
морају се чувати у архиви Удружења сомелијера Србије две године почев од дана такмичења.
Полуфинале
Члан 12.
Полуфинално такмичење састоји се из два практична задтака: 1. Пријем поруџбине за
вино и послужење истог и 2. Отварање и растакање боце вина у ХХХХ чаша
Пријем поруџбине врши се испред такмичарске комисије, којој се вино и послужује,
израда задатка траје 5 минута, задатак се бодује са укупно 60 бодова.
Растакање вина у ХХХХ чаша врши се испред такмичарске комисије, израда задатка траје
5 минута, задатак се бодује са укупно 40 бодова.
Укупан број бодова на полуфиналном такмичењу је 100 бодова.
Пролазак у финале – трећу рунду такмичења оставрују три такмичара са највећим бројем
бодова добијених збрајањем бодова из квалификација и полуфинала.
Уколико два или више такмичара имају исти број бодова, а због наставка такмичења
неопходно је да кандидати имају неуједначен број бодова, такмичарска комисија стиче право
да одреди начин на који кандидати добијају прилику да освоје бодове који ће правити разлику
између два или више такмичара.
Члан 13.
При изради задатака у полуфиналу дозвољена је употреба личног отварача и славете,
такође и свог прибора и опреме са стола за послуживање.
Сто за послуживање садржи: чаше за вино разних облика, чаше за воду, декантере,
посуде за хлађење вина са сталком, посуду са ледом, лопатица за лед, бокал са водом,
платнене салвете, вадичепе, подметаче за вино, послужавнике, тањире, боце са пијаћом водом
и расхладни уређај за вино.
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За време такмичења у полуфиналу сваком такмичару мора се прочитати задатак на
енглеском језику и највише се може поновити још два пута, такође мора бити обезбеђен мир и
тишина, вода за освежење такмичара и вина расхлађена на прописаној температури.
Сви видови опхођења међу такмичарима су забрањени, и морају бити онемогућени од
стране такмичарске комисије. Такмичар који не решава задатке самостално, користи
недозвољени прибор или на други начин не поштује пропозиције, удаљује се са такмичења.
Члан 14.
Обрасци са оценама остају у трајном власништву Удружења сомелијера Србије.
Обрасци са оценама морају се чувати у архиви Удружења сомелијера Србије две године
почев од дана такмичења.
Финале
Члан 15.
Финално такмичење састоји се из седам практичних задатака: 1. Пријем поруџбине за
пенушаво вино и послужење истог 2. припрема коктела, 3. Винска карта 4. препознавање
пенушавих вина, 5. Вино и храна 6. Декантирање пенушавог вина и 7. растакање пенушавог
вина у ЏЏ чаша.
У циљу квалитетнијег такмичења неки од задатака су обједињени: 1+2 и 6+7.
Пријем поруџбине одвија се испред такмичарске комисије, којој се вино и коктел
послужују, израда задатка траје 7 минута, задатак се бодује са укупно ХХ бодова.
Проналажење и исправљање грешака у винској карти одвија се испред такмичарске
комисије, израда задатка траје 3 минута, задатак се бодује са укупно ХХ бодова.
Препознавање 7 пенушавих вина одвија се испред такмичарске комисије, израда
задатка траје 3 минута, задатак се бодује са укупно ХХ бодова.
Уклапања пенушавих вина са задатом храном одвија се испред такмичарске комисије,
израда задатка траје 5 минута, задатак се бодује са укупно ХХ бодова.
Декантирање и растакање пенушавог вина одвија се испред такмичарске комисије,
израда задатка траје 10 минута, задатак се бодује са укупно ХХ бодова.
Укупан број бодова на финалном такмичењу је 100 бодова.
Победник такмичења је такмичар са највећим бројем бодова добијених збрајањем
бодова из свих задатака у финалном такмичењу.
Уколико два или више такмичара имају исти број бодова, а због наставка такмичења
неопходно је да кандидати имају неуједначен број бодова, такмичарска комисија стиче право
да одреди начин на који кандидати добијају прилику да освоје бодове који ће правити разлику
између два или више такмичара.
Члан 16.
При изради задатака у финалу дозвољена је употреба лочног отварача и салвете, такође
и свог прибора и опреме са стола за послуживање.
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Сто за послуживање садржи: чаше за вино разних облика, чаше за воду, декантере,
посуде за хлађење вина са сталком, посуду са ледом, лопатица за лед, бокал са водом,
платнене салвете, вадичепе, подметаче за вино, послужавнике, тањире, боце са пијаћом
водом, расхладни уређај за вино, прибор за припрему коктела, пића и састојци неопходни за
припрему коктела.
За време такмичења у финалу сваком такмичару мора се прочитати задатак на
енглеском језику и највише се може поновити још два пута, такође мора бити обезбеђен мир и
тишина, вода за освежење такмичара и вина расхлађена прописној температури.
Сви видови опхођења међу такмичарима су забрањени, и морају бити онемогућени од
стране такмичарске комисије. Такмичар који не решава задатке самостално, користи
недозвољени прибор или на други начин не поштује пропозиције, удаљује се са такмичења.
Члан 17.
Обрасци са оценама остају у трајном власништву Удружења сомелијера Србије.
Обрасци са оценама морају се чувати у архиви Удружења сомелијера Србије две године
почев од дана такмичења.

Организатор такмичења и такмичарска комисија
Члан 18.
Организатор такмичења је Удружење сомелијера Србије.
Члан 19.
У организацији и спровођењу такмичења учествију: Удружење сомелијера Србије,
Удружење сомелијера Војводине, Асоцијација сомелијер Шумадије, Удружење сомелијера
Златиборског округа и Међународно удружење сомелијера – Association de la Sommellerie
Internationale ASI.
Члан 20.
Чланове такмичарске комисије именује Управни одбор Удружења сомелијера Србије.
Такмичарска комисија састављена је од истакнутих предавача и чланова Удружења
сомелијера Србије, Удружења сомелијера Војводине, Асоцијације сомелијер Шумадије,
Удружење сомелијера Златиборског округа и Међународног удружење сомелијера –
Association de la Sommellerie Internationale ASI.
Члан 21.
Такмичарска комисија пре сваке рунде такмичења бира Председника такмичарске
комисије.
Такмичарска комисија формира поткомисију за проверу збрајања бодова. Поткомисији
за проверу збрајања бодова достављају се сви обрасци са бодовима одмах након завршеног
збрајања од стране такмичарске комисије.
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Такмичарска комисија формира поткомисију за приговоре. Поткомисији за приговоре
достављју се детаљна бодовања сваког задатка. Приликом разматрања приговора, сваки
задатак прегледају најмање два члана комисије за приговоре. Одлука комисије за приговоре је
коначна.
Члан 22.
Такмичарска комисија одређује број учесника такмичења у складу са просторним и
другим организационим могућностима.
Такмичарска комисија одређује правило облачења за такмичаре, такмичарску комисију
и помоћно особље такмичења.
Удружење сомелијера Србије за сваког такмичара обезбеђује кецељу.
Сваки од такмичара сам за себе обезбеђује: црне ципеле, црне чарапе, црне панталоне,
црни каиш, црни сако, белу кошуљу и кравату – лептир машну. Од накита је дозвољено носити:
венчани прстен – бурму, ручни сат и мале минђуше. Шминка је дозвољена само за даме –
такмичарке. Боја шминке мора да буде умерена и без јаких боја

Задаци такмичења
Члан 23.
Задатке за све рунде такмичења саставља одговарајућа комисија Удружења сомелијера
Србије.
Задаци се умножавају према броју такмичара.
Задаци се достављају такмичарској комисији 60 минута пре почетка такмичења. Заједно
са задацима, у коверти, достављају се решења задатака.
Решења се отварају и деле члановима комисије за преглед задатака тек по завршетку
израде задатака.

Прелазне и завршне одредбе
Члан 24.
Измене и допуне овог Правилника доноси Управни одбор Удружења сомелијера Србије.
Предлоге за измене и допуне могу подносити чланови Управног одбора Удружења сомелијера
Србије и Председници Удружења сомелијера Војводине, Асоцијације сомелијера Шумадије и
Удружење сомелијера Златиборског округа у име чланова Управних одбора.
Члан 25.
Организација такмичења сомелијера Србије које је предмет овог Правилника, као и
представљање Србије на међународним такмичењима сомелијера, искључиво су право
Удружења сомелијера Србије.
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Члан 26.
Овај Правилник ступа на снагу 10. октобра 2017. године. Његовом применом престају да
важе сви досадашњи правилници такмичења сомелијера Србије у познавању и вештинама са
пенушавим винима Удружења сомелијера Србије који су регулисали ову материју.

У Београду
10. октобар 2017. године

Дејан Живкоски
Председник СЕРСА
мп
________________
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