Reglement Vinoloog van het jaar
Vinoloog van het jaar is een wedstrijd georganiseerd door de Verenigde Vinologen Nederland. De
winnaar mag zich een jaar lang vinoloog van het jaar noemen.
De wedstrijd
Er worden verspreid over Nederland drie voorrondes gehouden. De voorrondes zijn toegankelijk voor
alle Vinologen van de Wijnacademie. Vinologen in opleiding kunnen buiten mededinging meedoen
aan de voorrondes, maar kunnen zich niet plaatsen voor de halve finale. Diegene die 3 maal Vinoloog
van het Jaar is geworden kan alleen buiten mededinging mee doen aan de voorrondes.
Men kan deelnemen aan 1 of meerdere voorrondes, alleen het beste resultaat van een deelnemer
telt.
Halve finale
De beste 24 deelnemers van alle voorrondes plaatsen zich voor de halve finale. De beste 10 van de
halve finale plaatsen zich voor de finale.
Finale
10 Vinologen strijden in de finale om de titel Vinoloog van jaar. Dit zijn de 9 beste halve finalisten en
de houder van de wildcard. Indien twee op meer personen de hoogste score hebben laat de
wedstrijdcommissie een barragewijn proeven waarover een of meer vragen worden gesteld.
Vragen
In elke ronde worden 12 wijnen geproefd, hierover moeten 15 vragen worden beantwoord.
Wedstrijdcommissie
De vragen worden opgesteld door de wedstrijdcommissie die bestaat uit Cees van Casteren MW en
Jan Vegter MV. Zij bepalen wat de juiste antwoorden zijn , kijken ook de antwoorden na en
bespreken deze na afloop van de wedstrijd met de deelnemers. De wedstrijdcommissie kan besluiten
om in buitengewone omstandigheden een Vinoloog een wildcard te verstrekken.
Kosten
Per voorronde betalen leden van de VVN een bijdrage van € 12,50. Niet leden betalen een bijdrage
van € 30,= per voorronde. Deelname aan de halve finale en de finale is voor diegene die zich hebben
geplaatst gratis. Deelnemers aan de halve finale die strijden om de wildcard betalen een bijdrage van
€ 12,50.

