
Regulamento

1. DATA DE REALIZAÇÃO
16 a 18 de Outubro de 2019
Local: Hotel Dall´Onder SKI Garibaldi (RS)

2. INSCRIÇÕES
As inscrições dos espumantes serão feitas mediante o preenchimento de ficha online e pagamento 
da taxa de inscrição.
Para ter acesso à ficha de inscrição online clique no link a seguir:
https://www.enologia.org.br/area-restrita/login/

3. ENVIO DAS AMOSTRAS
As amostras dos espumantes inscritos - seis (06) garrafas por amostra - deverão ser entregues 
na sede da ABE,  juntamente com a cópia da ficha de inscrição, até o dia 02 de Outubro de 2019.

Horário de recebimento das amostras: 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min

4. TAXA DE INSCRIÇÃO 
Valores por amostra:  l R$ 360,00 por amostra (até 3 amostras inscritas)

                           l R$ 320,00 por amostra (a partir de 4 amostras inscritas)

Cada empresa participante terá direito a 1 (um) convite cortesia para o evento de premiação, que 
será realizado no dia 18 de Outubro de 2019, às 19 horas, no CTG Sentinela da Serra, localizado no 
Parque da Fenachamp, em Garibaldi. No local será cobrado estacionamento.

5. PAGAMENTO DAS AMOSTRAS
O boleto de cobrança será enviado na primeira semana de Outubro para o e-mail cadastrado na 
ficha de inscrição.

7. DEGUSTADORES
O painel de degustadores será composto por enólogos e experts indicados pela Diretoria da ABE.

7. ESPUMANTES PARTICIPANTES 
Somente serão aceitos espumantes naturais, provenientes de uvas vitis viniferas, obtidos a partir dos 
diferentes métodos, que estejam sendo comercializados normalmente pelas empresas.

8. CATEGORIA DOS ESPUMANTES 
Os espumantes serão degustados dentro de seus respectivos grupos, conforme segue:

l CATEGORIA I ESPUMANTES DE SEGUNDA FERMENTAÇÃO
 (CHARMAT / TRADICIONAL)

   GRUPO A | Branco B | Rosé C | Tinto

   SUB-GRUPO 1 | Nature 2 | Extra Brut 3 | Brut 4 | Sec ou Seco 5 |  Demi-Sec

l CATEGORIA II ESPUMANTES DE PRIMEIRA FERMENTAÇÃO
 (MOSCATÉIS ESPUMANTES)

   GRUPO A | Branco B | Rosé

https://www.enologia.org.br/area-restrita/login/


9. PREMIAÇÕES
As premiações serão atribuídas de acordo com regulamento da OIV para concursos internacionais. 
Serão premiados com Grande Medalha de Ouro, Medalha de Ouro, Medalha de Prata e Medalha 
de Bronze os Espumantes melhores classificados por categoria, respeitando o limite de 30% dos 
inscritos.

10. PRÊMIO DESTAQUE 
O Concurso prevê a atribuição de distinções especiais para determinados espumantes que se 
destacarem em suas categorias. Será realizada uma degustação de preferência, entre os produtos 
que conquistarem  medalha de ouro e melhores medianas, a fim de destacar o que tiver maior 
preferência dos jurados.
A Comissão do Concurso determinará as Categorias/Grupos do “Prêmio Destaque”, tendo por 
base a representatividade no Concurso e o desempenho de qualidade obtido na fase de avaliação.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS
O Presidente da ABE e a Comissão de Amostras não farão parte do painel de degustadores e 
coordenarão as degustações. Qualquer questão que venha a surgir, e que não conste neste 
Regulamento, será discutida em Reunião Extraordinária de Diretoria da ABE e as decisões 
tomadas serão soberanas e definitivas.
A inscrição e participação das amostras a serem apresentadas pelas empresas no XI Concurso do 
Espumante Brasileiro estão condicionadas à concordância do presente Regulamento.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ONLINE

As inscrições dos espumantes serão feitas mediante o preenchimento da ficha de inscrição online.

Clique no link a seguir para ter acesso à ficha de inscrição:

https://www.enologia.org.br/area-restrita/login/

https://www.enologia.org.br/area-restrita/login/

