Združenie Slovenská včela
Svrčia 14, 840 00 Bratislava

Určené: členom ZSV

9.6.2017 Bratislava
Obežník č. 6/2017

45. medzinárodný včelársky kongres APIMONDIE
Svetová včelárska súťaž Apimondie 2017
Na oficiálnych stránkach Apimondie 2017 v Istanbule boli zverejnené podmienky
účasti na Svetovej včelárskej súťaži v 39 súťažných kategóriách. Jednotlivé kategórie sú
zoradené do troch blokov – individuálneho pre hobby včelárov, komerčného pre živnostníkov
a podnikateľov ako aj do „otvoreného“ bloku určeného pre všetkých priateľov včiel pre
akademickú obec. Kategórie medu sú rovnaké v individuálnom aj komerčnom bloku a 350
gramová vzorka medu musí byť v predstihu – do 31. júla 2017, zaslaná do tureckého
laboratória Balparmak (Apilab) na analýzu zloženia, rezíduí antibiotík a markerov falšovania.
Cena analýzy je už súčasťou registračného poplatku. Registračný poplatok v individuálnych
kategóriách je 40 eur za 1 exponát, v komerčných kategóriách 150 eur za 1 exponát a 60 eur
v ostatných súťažných kategóriách. Prihlášky sa uzatvárajú 15. augusta 2017 (pri mede do
konca júla). Každý účastník musí byť zaregistrovaný ako účastník Apimondie (minimálne 1denný vstup).
Individuálne kategórie – pre včelárov
Súťažné exponáty v tejto kategórii musia pochádzať z vlastnej včelnice súťažiaceho a musia
byť vyprodukované v priebehu roku 2016 alebo 2017. Súťažné vzorky medov musia byť bez
etikiet, správne zabalené, posielajú sa 2 poháre s identickým obsahom, produkty musia byť
čisté vrátane obalových materiálov a bez prítomnosti prímesí a záťažových látok.
Med
I 1. Med bez definície
I 2. Medovicový med
I 3. Jednodruhový kvetový med
I 4. Viacdruhový kvetový med
I 5. Skryštalizovaný (pastovaný) med
I 6. Plástočkový med ľubovoľného tvaru – 2 kusy
I 7. Kombinácie medu s inými potravinami (sušené ovocie, orechy, škorica a pod.)
Medovina
I 8. Tradičná medovina – 2 fľaše
Včelí vosk
I 11. Blok vosku s hmotnosťou 0,5 až 1 kg a min. hrúbkou 25 mm – 1 ks
I 12. Sviečky z včelieho vosku bez ornamentov – 3 identické kusy
I 13. Dekoratívne sviečky z včelieho vosku – 3 identické kusy vyrobené ľubovoľnou
metódou
Prezentácia
I 15.

Kolekcia medov – 4 poháre s rôznymi druhmi medu
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Komerčné kategórie – pre včelárske firmy
Tieto kategórie sú určené pre firmy a živnostníkov v oblasti produkcie včelích produktov,
obchodníkov a baličov, ktorých hlavný predmet podnikania súvisí so včelárstvom. Všetky
exponáty musia byť dostupné v obchodoch, správne zabalené a etiketované. Exponáty budú
hodnotené jednak podľa kvality, jednak podľa atraktívnosti balenia.
Med
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

Med bez definície
Medovicový med
Jednodruhový kvetový med
Viacdruhový kvetový med
Skryštalizovaný (pastovaný) med
Plástočkový med ľubovoľného tvaru – 2 etiketované kusy
Kombinácie medu s inými potravinami (sušené ovocie, orechy, škorica a pod)

Medovina
C8
Tradičná medovina – 2 etiketované fľaše
C9
Metheglin - medovina s prídavkom korenín a/alebo bylín - 2 etiketované fľaše
C10 Melomel - medovina vyrobená z medu a ovocnej šťavy - 2 etiketované fľaše
C11 Braggot – medovina s pivným sladom - 2 etiketované fľaše
Včelí vosk
C12 Sviečky z včelieho vosku bez ornamentov – 3 identické kusy
C13 Dekoratívne predmety z včelieho vosku vyrobené ľubovoľnou metódou – 3 identické
kusy.
Kozmetika
C14 Pleťové krémy a emulzie – obsahujúce med alebo vosk, 3 identické balenia
C15 Ostatné kozmetické produkty – obsahujúce med alebo vosk, 3 identické balenia
Prezentácia
C16 Kolekcia medov – 4 poháre s rôznymi druhmi medu, etiketované.
C17 Dekorácia z včelích produktov – rôzne dekorácie vytvorené z ľubovoľných včelích
produktov (med, medovina, sviečky a pod.), etiketované, výstavná plocha nesmie prekročiť
60 x 60 x 60 cm.
C18 Dekorácia z medu – prezentácia medov v ľubovoľných baleniach, výstavná plocha
nesmie prekročiť 60 x 60 x 60 cm.
V kategóriách C17 a C18 sú za vybalenie, aranžovanie a zbalenie zodpovední samotní
súťažiaci.
Ostatné súťažné kategórie
Exponáty musia byť v súlade s pravidlami ochrany duševného vlastníctva a musia mať súvis
so včelárstvom. Exponáty musia byť sprevádzané stručným popisom (od 50 do 300 slov)
v anglickom jazyku, vrátane súťažnej kategórie, ale nesmú obsahovať informácie umožňujúce
identifikovať vystavovateľa.
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Fotografie so včelárskou tematikou
A1
Fotografia – 1 ks s lesklým povrchom formátu A4.
Včelárska tlač
A2
Albumy s včelárskou tematikou
A3
Poster na tému “Lets bee where the continents meet" (Tam kde sa stretávajú
kontinenty) vo formáte A3.
A4
Logo na tému “120th Anniversary of Apimondia” (120. výročie založenia Apimondie)
A5
Publikácie (časopisy, knihy, webovské stránky, mobilné aplikácie a pod.)
v ľubovoľnom jazyku a s popisom v angličtine. Elektronické verzie sa zasielajú do
konca augusta na adresu wba@apimondia2017.org. Minimálne 2 čísla pri periodickej
tlači.
Zbierky a umenie
A6
Zbierky so včelárskou tematikou, výstavná plocha nesmie prekročiť 60 x 60 x 60 cm.
A7
Dekoratívne a umelecké predmety, výstavná plocha nesmie prekročiť 60 x 60 x 60 cm.
Zlepšovacie návrhy
A8
Inovácia – predkladá sa podrobný ilustrovaný popis, príp. prototyp. Vopred je
potrebné zaslať rozmery exponátu.
A9
Vynález – predkladá sa funkčný prototyp. Vopred je potrebné zaslať rozmery
exponátu.

Pokyny pre súťažiacich v jednotlivých kategóriách
Podrobný popis súťažných kategórií, inštrukcií a prihlášku nájdete na adrese:
http://www.apimondia2017.org/default.asp?p=contest (Categories and Classes)
Výber zo základných pravidiel:
 Zúčastniť sa môžete ako individuálna osoba, skupina osôb alebo firma.
 Každý účastník súťaže musí byť zaregistrovaný ako účastník Apimondie (teda
registrovať sa a zaplatiť si minimálne 1-denný vstup v cene 59 eur).
 V každej kategórii môžete zaregistrovať max. 3 súťažné exponáty.
 Skupinová registrácia je možná len v kategóriách A5, A8 a A9.
 Oficiálnym jazykom súťaže je angličtina.
 Platba pri registráciách je možná kartou alebo bankovým prevodom. Platba kartou
alebo systémom Paypal je možná online, ak chcete platiť bankovým prevodom,
vyžiadajte si najprv číslo účtu a podrobnosti prevodu na adrese
wba@apimondia2013.com.ua.
 Existujú rozdielne pokyny pre súťažiacich v individuálnych a komerčných
kategóriách.
 Postup registrácie:
o Pokiaľ sa výstavy nehodláte osobne zúčastniť, registrujte sa ako návštevník
Kongresu na stránke https://www.ecomagent.net/2017apimondia/, (Sing Up
Now) vypíšte registráciu a pošlite. Príde vám potvrdzujúci email s odkazom na
online registráciu kde vyberte možnosť „Daily ApiExpo Entry Fee“ a následne
si vyberte súťažné kategórie v položke „WBA Contest“. Uhraďte faktúru a
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vzorky z kontaktnými údajmi a vypísanými prihláškami následne zašlite alebo
doručte osobne na Sekretariát ZSV, ktorý zabezpečí ich doručenie na miesto
konania. Prihlášku si vytlačte na stránke
http://www.apimondia2017.org/default.asp?p=contest, (Participation Forms).
o Pokiaľ sa výstavy hodláte zúčastniť individuálne, postupujte podľa
predchádzajúceho postupu, vyberte si ľubovoľnú alternatívu vstupného
poplatku, myslite však na to, že súťažné vzorky je nutné doniesť osobne
najneskôr 29. septembra do 12 hodiny na miesto konania. Ak v tom čase ešte
nebude na mieste konania, tiež vzorky doručte na Sekretariát ZSV.
o V prípade že sa chcete zúčastniť zájazdu organizovaného ZSV, registráciu
vstupných poplatkov urobíme za Vás. Cena poplatkov za súťaž Vám bude
následne prefakturovaná.
o Pracovníci Sekretariátu nebudú balíky rozbaľovať ani kontrolovať, dbajte na
to, aby spĺňali všetky požiadavky a nebol žiaden dôvod na ich vyradenie zo
súťaže a prepadnutie účastníckych poplatkov. Okrem výnimočne cenných
exponátov nezabezpečujeme ich dovoz späť na Slovensko. Na každom balíku
musí byť jasne vyznačené meno súťažiaceho, súťažná kategória, sprevádzať ho
musí vytlačený e-mail od organizátorov súťaže potvrdzujúci korektnú
registráciu.
 Tí, ktorí súťažia v kategórii med, musia v predstihu poslať 350 g vzorku na analýzu.
Individuálni účastníci zasielajú vzorku do 15. júla 2017 vzorku na adresu:
Teamcon Kongre Organizasyon Turizm Ticaret A.Ş.
Abide-i Hürriyet Cad. No:145/3,
34381, Şişli - İstanbul - TURKEY
Ref : WBA 2017 - Apimondia 2017
Contact : Ünal Bilgin - Burak Kaptan
Ostatní môžu túto vzorku do konca júna zaslať na adresu Sekretariátu, ktorý zabezpečí
ich hromadné odoslanie do Laboratória
 Hodnotenie exponátov bude prebiehať 30. septembra, oficiálne vyhlásenie výsledkov
bude 3. októbra o 13:00.
 Udeľovať sa budú zlaté, bronzové a strieborné medaily pre všetkých, ktorí získajú
určité bodové hodnotenia v závislosti od kategórie a počtu vzoriek. V komerčných
kategóriách budú udelené aj ceny Grand Prix za najlepší exponát v danej kategórii.
Okrem koordinácie zasielania a dopravy súťažných vzoriek na Svetovú výstavu Apimondia
v Turecku bude v tomto roku aj medzinárodná súťaž medov v rámci 55. poľnohospodárskeho
veľtrhu Agra v slovinskej Gornej Radgoni v dňoch 26. – 31. augusta 2017. ZSV zabezpečí
dopravu a registráciu vzoriek medov pre všetkých záujemcov z radov členov ZSV aj na túto
súťaž.
Uzávierka prihlášok je 29.júna 2017, aby sa stihla registrácia súťažiacich do 15.júla
2017.
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Registračný poplatok v individuálnych kategóriách je 40 eur za 1 exponát, v komerčných
kategóriách 150 eur za 1 exponát a 60 eur v ostatných súťažných kategóriách. Cena analýzy je
už súčasťou registračného poplatku. Poplatok za jednodenný vstup, bez ktorého nie je
možné registrovať sa do súťaže je 59 €.
Pre všetky kategórie je uzávierka dodania súťažných exponátov, vzoriek medov
a medoviny 29. júna 2017.
Adresa na posielanie prihlášok: sekretariat@vcelari.sk.
Adresa na doručovanie vzoriek a súťažných exponátov: Združenie Slovenská včela, Svrčia
14, 840 00 Bratislava.

Zhrnutie:
Všetky prihlášky musia byť doručené na Sekretariát ZSV do 29. júna 2017.
Všetky súťažné vzorky musia byť doručené na Sekretariát ZSV do 29. júna 2017.

Ing. Ľudovít Gál
predseda SZV
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