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OBXECTO E CAMPO DE APLICACIÓN 
 
INSTITUTO GALEGO DO VIÑO convoca a 1ª edición de BATALLA DE SUMILLERES, concurso de cata por 
parellas que terá lugar dentro da programación do WINE CIRCUS no marco do GALICIA FÓRUM 
GASTRONÓMICO na Coruña os días 25 e 26 de setembro de 2022. 
 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN E HORARIOS 
 

 ExpoCoruña (Rúa Juana Capdevielle, 2, 15008 A Coruña) 
 
Para facilitar a participación realizaranse 3 FASES CLASIFICATORIAS en diferentes días e horas e só 
poderán participar na BATALLA FINAL as 5 parellas con mellor puntuación de cada FASE 
CLASIFICATORIA (15 parellas en total) 
 

 Domingo 25 SEP – 10:30 a 11:00h  (FASE CLASIFICATORIA) 
 Domingo 25 SEP – 16:30 a 17:00h  (FASE CLASIFICATORIA) 

 Luns 26 SEP – 10:30 a 11:00h (FASE CLASIFICATORIA) 
 Luns 26 SEP – 16:30 a 17:00h  BATALLA FINAL 

 
 
PREMIOS 
 
1º Outorgarase un premio de 1.000€ á parella que obteña a puntuación máis alta na BATALLA FINAL, 
así como un lote de viño. 
 
2º Outorgarase un premio de 300€ á parella que obteña a segunda puntuación máis alta na BATALLA 
FINAL. 
 
3º Outorgarase un lote de vino á parella que obteña a terceira puntuación máis alta na BATALLA FINAL. 
 
Os gañadores coñeceranse en directo tras a BATALLA FINAL que se realizará o luns 26 de setembro ás 
17:00h. No caso de que algunha das parellas gañadoras non se presente a recoller o premio o gañador 
quedará descartado e o premio pasará ao seguinte clasificado. Os premios non económicos non serán 
trocables polo seu importe en metálico nin por ningún outro premio. 
 
* Os premios económicos están suxeitos ás retencións fiscais establecidas pola lexislación vixente. 
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INSCRICIÓN E PAGOS 
 
O proceso de inscrición das parellas será realizado exclusivamente a través da web de GALICIA FÓRUM 
GASTRONÓMICO www.galiciaforumgastronomico.com   
 
A cota de participación por parella é de 50€ e o seu correspondente abono realizarase na plataforma de 
pagos da web anteriormente citada. Esta cota inclúe o acceso a Fórum para os 2 participantes, o 
Domingo 25 e o Luns 26. 
 
Os dous membros da parella deberán ser maiores de idade e terán que presentar o seu DNI antes da 
realización do concurso. 
 
Abrirase o prazo de inscrición o día 1 de agosto de 2022 ás 10.00h e estará dispoñible ata completar 
aforo. 
 
A organización resérvase o dereito de admisión. 
 
É IMPRESCINDIBLE que os participantes se presenten no espazo destinado á Batalla (Wine Circus), 15 
minutos antes do inicio da súa proba. 
 
 
DESCRICIÓN E MECÁNICA DO CONCURSO 
 
BATALLA DE SUMILLERES, concurso de cata por parellas, desenvolverase en 2 fases:  
 
FASE CLASIFICATORIA (con 3 datas/horarios dispoñibles) e BATALLA FINAL  
 
Tanto as FASES CLASIFICATORIAS como a BATALLA FINAL Terán o mesmo formato: 
 

 Cataranse 5 viños a cegas que serán servidos en 5 copas individuais para cada membro da 
parella sobre manteis de cata numerados. 

 
 Os vinos a catar poderán ser de calquera rexión vinícola do mundo. 

 
 Os vinos serán servidos polo equipo de traballo do INSTITUTO GALEGO DO VIÑO nunha soa vez, 

sen opción de volver a encher a/s copa/s. 
 

 Cada parella de concursantes accederán a través dun dispositivo dixital a unha aplicación de 
cata, na que se terán que identificar. 
 
 
 
 
 
 

http://www.galiciaforumgastronomico.com/
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 No tempo indicado para iso, e tentando obter a máxima puntuación, terán que encher as fichas 
individuais para cada un dos 5 viños servidos en base aos seguintes parámetros: 

- Variedade (3 puntos)  

- País (2 puntos) 

- Añada (2 puntos) 

- Chan (2 puntos) 

- Clima (1 punto) 
 

 No caso de empate entre dous ou máis parellas, e para solventar esta situación, poderán 
solicitarse datos complementarios como a Rexión vinícola de procedencia ou o Produtor dalgún 
dos viños anteriormente catados. 

 
 Os resultados e a tabla clasificatoria serán publicados automáticamente e proxectados nunha 

pantalla. 
 

 Só poderán participar na BATALLA FINAL as 5 parellas con mellor puntuación de cada FASE 
CLASIFICATORIA 
 

 Será motivo de descalificación directa o incumprimento dalgún dos seguintes puntos: 
 

a. Durante a proba, os participantes só poderán falar coa súa parella e non poderán 
comunicarse con outros concursantes ou persoas do público. 
 

b. Os participantes non poderán consultar ningunha fonte de información externa, tanto 
física como dixital. 

 
c. Ningún dos dous membros da parella poderá abandonar a mesa de catas ata que remate 

o tempo da proba. 
 

 
XURADO 
 
O xurado estará formado polo equipo de traballo do INSTITUTO GALEGO DO VIÑO. 
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CESIÓN DE DEREITOS 
 
Os participantes no concurso, pola mera participación neste, autorizan, expresamente ao INSTITUTO 
GALEGO DO VIÑO e a GALICIA FÓRUM GASTRONÓMICO, sen limitación temporal ou territorial algunha, 
a exhibir, publicar e/o difundir as fotografías realizadas durante o evento nas que puidesen aparecer, 
en calquera medio, formato ou soporte, coa única finalidade de promocionar o concurso. 
 
Así mesmo, o INSTITUTO GALEGO DO VIÑO e GALICIA FÓRUM GASTRONÓMICO resérvanse o dereito 
de comunicar de forma pública e nos medios que crean convenientes a imaxe, o nome e apelidos dos 
gañadores, entendéndose que estes ceden a favor da devandita sociedade todos os dereitos que fosen 
necesarios a tal fin. 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS     
 
Os participantes autorizan que os seus datos persoais facilitados sexan incorporados a un ficheiro cuxo 
responsable é o INSTITUTO GALEGO DO VIÑO, que os utilizará para xestionar este concurso, para 
contactar cos gañadores e entregarlles o premio e enviarlles comunicacións posteriores do INSTITUTO 
GALEGO DO VIÑO. Estes datos serán tratados confidencialmente e de conformidade coa Lei Orgánica 
3/2018 de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, e a súa normativa de 
desenvolvemento. Os participantes garanten e responden da veracidade, exactitude, vixencia e 
autenticidade da súa información persoal.  O titular dos datos poderá exercitar os seus dereitos de 
acceso, rectificación e cancelación solicitándoo por escrito, con copia do seu DNI ou documento de 
identificación, á seguinte dirección: INSTITUTO GALEGO DO VIÑO Edificio CEM, Cidade da Cultura 15707 
Santiago de Compostela (A Coruña) indicando no sobre “Ref. Protección de Datos” ou por email á 
seguinte dirección info@ingavi.eu  
 
 
OUTRAS NORMAS 
 
A simple participación neste concurso implica a aceptación destas Bases na súa totalidade e o criterio 
interpretativo do INSTITUTO GALEGO DO VIÑO en canto á resolución de calquera cuestión derivada do 
presente concurso, polo que a manifestación, no sentido de non aceptación das mesmas, implicará a 
exclusión do participante e, como consecuencia da mesma, o INSTITUTO GALEGO DO VIÑO quedará 
liberado do cumprimento de calquera obrigación contraída con el.   
 
INSTITUTO GALEGO DO VIÑO resérvase o dereito para exercer calquera modificación que fose 
necesaria introducir nas presentes bases, sendo esta comunicada aos participantes antes da proba, co 
fin de mellorar o desenvolvemento do concurso. 
 

mailto:info@ingavi.eu

