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תקנון תחרות TerraOlivo 2021
 21-24ליוני 2021
מטרות התחרות
• בחירת שמני זית כתית מעולה הטובים ביותר מבין משתתפי התחרות.
• בחירת שמני זית בטעמים הטובים ביותר בתחרות
• קידום הערכים הבריאותיים של שמני זית כתית מעולה עבור הצרכן.
• קידום שמני זית איכותיים מישראל בעולם ,הן למשווקים והן למדיה מחו"ל.
שלבי התחרות
• שמני הזית יטעמו על ידי פאנל טועמים מקצועיים אשר יעריכו וידרגו את השמנים בהתאם
לסטנדרטים של ה.IOC -
• תוצאות התחרות הרשמיות יפורסמו עד ל10.7.2021-
• במידה ויתאפשר – יתקיים אירוע חגיגי להענקת הפרסים לזוכים
התחרות פתוחה ל:
• שמני זית כתית מעולה מישראל
• שמני זית כתית מעולה מחו"ל
• שמני זית כתית מעולה המיובאים לישראל

הרשמה:
• יש לציין את זני הזיתים ושנת המסיק.
• קטגוריית מותגים מסחריים :שמנים של יצרנים שהיקף היצור השנתי שלהם גדול מ 40-טון.
• קטגוריית מותגי בוטיק :שמנים של יצרנים שהיקף הייצור השנתי שלהם בין  10ל 40-טון
• קטגוריה מותגים ביתיים :שמנים שהיקף היצור השנתי שלהם נמוך מ 10 -טון
• יש לשלוח את השמנים בבקבוק/פח עם התווית המקורית המיועדת לשיווק.
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קטגוריות התחרות
A סיווג
:שמני זית כתית מעולה זניים ושמני זית בטעמים
131. – Chetoui
132. – Others
201. – Herb
202. – Chili
203. – Garlic
204. – Lemon
205. – Lima
206. – Orange (Blood
Orange, Bergamot
Orange, etc.)
207. – Other Citrus
(Grapefruit, Tangerine,
Kumquat, etc.)

116. – Arauco
117. – Criolla
118. – Mission
119. – Ascolano
120. – Pendolino
121. – Moraiolo
122. – Nabali
123. – Leccino
124. – Pichouline
125. – Aglandau
126. – Grossane
127. – Kalamata
128. – Jefferson
129. – Luca
130.–Chemleli

101. – Barnea
102. – Souri
103. – Maalot
104. – Picual / Marteña
105. – Arbequina
106. – Blanqueta
107. – Cornicabra
108. – Empeltre
109. – Farga
110. – Frantoio
111. – Gordal
112. – Hojiblanca
113. – Koroneiki
114. – Lechine
115. – Manzanilla

:B סיווג
) או יותר זנים2( שמני זית כתית מעולה – בלנד
:C סיווג
Country of origin or geographical area recognized
)DOP, IGP, IG, AOC, AOP, DOG(

Serbia
Slovenia
South Africa
Tunisia
Turkey
Uruguay
USA
Jordan
Spain

Israel
Italy
Japan
Lebanon
Mexico
Montenegro
Morocco
New Zealand
Others
Peru
Portugal
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Algeria
Algeria
Argentina
Australia
Chile
China
Croatia
Cyprus
Egypt
France
Greece
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משלוח ותשלום
רישום לתחרות
•

הדרך הקלה והפשוטה – ישירות באתר כאן (לינק)

•

הורדת טפסי הרישום לינק מילוי ושליחה אל כתובת האימייל contact@terraolivo-iooc.com

בצירוף אישור תשלום.
•

טפסי הרישום ימולאו לכל דוגמא בנפרד וישלחו בצירוף הדוגמאות או בדוא"ל על פי הפרטים מעלה.

משלוח הדוגמאות
דוגמא לתחרות תכלול  2בקבוקים/פחים של  1/0.5/0.75ליטר או  4בקבוקים/פחים של  0.25ליטר
מסירת דוגמאות שמן הזית ,טפסי הרישום והתשלום
• תיאום מסירת דוגמאות השמן ייעשה מול עילי בטלפון  054-4858089או אייל חסון בטלפון
 ,054-6522655עד לתאריך .18.6.2021
• ניתן לשלוח אלינו בדואר שליחים בתיאום מראש
• בסמכות המנהל המקצועי של התחרות לאשר דוגמאות או לפסול רישום של דוגמאות אשר
אינן עומדות בדרישות התקנון.
מסמכים שיש לשלוח עם הדוגמאות:
• רישום הדוגמאות באתר התחרות או צירוף טופס רישום לכל שמן זית (במקרה של מספר
שמנים ניתן לצלם הטפסים)
• טלפון לבירורים054-4858089 :
• דוא"לilai@terraolivo-iooc.com :
אופן התשלום
• עלות השתתפות בתחרות היא  675שקל בתוספת מע"מ לכל דוגמא
• אופן התשלום :כרטיס אשראי ברישום דרך האתר ,שיק ,העברה בנקאית לח-ן המפורט מטה
(במקביל למשלוח טפסי ההרשמה).
• תנאי התשלום :לפני ה.15.6.2021-
• עמלות בנקאיות וכל הוצאה אחרת תכוסה ע"י השולח.
• המחאות לפקודת :טרה אוליבו
• העברה בנקאית  :בנק מזרחי ,סניף  ,424חשבון מס'  089585על שם :טרה אוליבו  -אייל
חסון.
• התשלום עבור השתתפות צריך להתבצע לכל המאוחר עד ל15.6.2021 -
• לא תתאפשר השתתפות של שמני זית אשר התשלום עבורם לא הוסדר עד לתאריך זה.
• לא יבוצעו החזרים של דמי הרישום.
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ארגון התחרות
ארגון הטעימה
• הדוגמאות ,טפסי הרישום והאנליזות ייבדקו על ידי מארגני התחרות והשמנים יסווגו לקטגוריה
ספציפית (בהתאם למפורט מעלה).
• טפסי הטעימה המבוססים על סרגל של  1עד  100נקודות ,בהתבסס על המקובל ב, IOC -
ישמשו לצורך הערכת השמנים ודירוגם על ידי צוות השופטים.
השופטים
• מנהלת התחרות אחראית לבחירת השופטים ולחלוקתם לפאנלים.
• כל פאנל שיפוט יכלול  4עד  6שופטים .לכל פאנל ימונה יו"ר.
• חברי מנהלת התחרות אינם משתתפים בפאנל הטועמים.
פרסום התוצאות
• המשתתפים יקבלו מידע על תוצאות השמנים ששלחו על ידי דוא"ל ,בהמשך לבקשה שתועבר
על ידי המשתתפים בדוא"ל לאחר התחרות.
• הזוכים יקבלו תעודה – בהתאמה לסיווג הפרס כמפורט להלן.
פרסים
• הפרסים לשמנים מבוססים על הציון בטעימה.
 oמדליית  86 -Grand Prestige Goldעד  100נקודות.
 oמדליית  76 -Prestige Goldעד  85.99נקודות.
 oמדליית  65 - Goldעד  75.99נקודות
כמו כן יינתנו פרסים מיוחדים על פי הפירוט להלן:
• שמן הזית הבינלאומי הטוב בתחרות  -שמן הזית שזכה בציון הגבוה בתחרות
• שמן הזית הישראלי המסחרי הטוב ביותר בתחרות  -יינתן לשמן הזית אשר קיבל את הציון
הגבוה ביותר מבין שמני הזית של המותגים שהיקף הייצור השנתי שלהם הוא לפחות  40טון.
• שמן הזית הישראלי (מבין מותגי בוטיק) הטוב בתחרות  -יינתן לשמן הזית אשר קיבל את
הציון הגבוה ביותר מבין שמני הזית של המותגים שהיקף הייצור השנתי שלהם הוא עד ל40-
טון בשנה.
• שמן הזית הישראלי הטוב ביותר בקטגוריית מותגים ביתיים – יינתן לשמן הזית אשר קיבל
את הציון הגבוה ביותר מבין שמני הזית של המותגים שהיקף הייצור שלהם הוא עד ל 10-טון
בשנה.
• שמן הזית האורגני הטוב בתחרות
• שמן הזית הכשר הטוב בתחרות
• בית הבד הטוב ביותר  -יינתן ליצרן ולמותג שבבעלותו בית בד אשר ממוצע ציוני  3השמנים
הטובים שלו בתחרות הוא הגבוה ביותר מבין כלל המותגים שבבעלותם בית בד.
• מותג שמן הזית הישראלי המסחרי הטוב בתחרות  -ייבחר מבין המותגים שהיקף הייצור
שלהם הוא לפחות  40טון בשנה אשר שלחו לפחות  4דוגמאות לתחרות ,על פי ממוצע ציוני 3
השמנים הטובים של המותג בתחרות.
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•
•
•

המותג הישראלי הטוב בתחרות מבין מותגי הבוטיק  -ייבחר מבין המותגים שהיקף הייצור
שלהם הוא עד  40טון בשנה אשר שלחו לפחות  2דוגמאות לתחרות ,על פי ממוצע ציוני 2
השמנים הטובים שלהם בתחרות.
שמן הזית הזני/הבלנד הישראלי הטוב ביותר בכל קטגוריה זנית/בלנד (מינימום 5
דוגמאות ישראליות בקטגוריה).
שמן הזית הטוב ביותר ממדינה  -מינימום  10דוגמאות שונות מאותה ממדינה בתחרות.

• פרס מיוחד יינתן לשמן הזית הישראלי הטוב ביותר נושא תו האיכות של ענף
הזית.

בקרה
•
•
•
•
•
•
•
•
•

בקרת ארגון הטעימה ותוצאותיה תבוצע על ידי מנהלת התחרות.
מנהלת התחרות אחראית על הניהול התקין של התחרות.
אין לעשות שימוש לא מאושר בלוגו או בסימן המסחרי של  , TerraOlivoלרבות מדבקות
המדליות.
לאחר התחרות ניתן להשתמש בלוגו התחרות ו/או בלוגו המדליה בה זכה המותג בפרסומים
שונים ,למעט שימוש ישיר על גבי הבקבוקים ו/או הפחים ו/או כל אלמנט אחר הקשור למארז
המוצר המצריך הסדרת אישור כמפורט להלן.
לזוכים תינתן הזכות לרכוש מדבקות מדליה להדבקה על בקבוקים שמני הזית הזוכים-
כאמצעי לקידום המכירות .לחילופין – ניתן לרכוש זכות שימוש בסמלי התחרות כקובץ גרפי
שישולב בתווית ו/או כאמצעי קידום מכירות שיולבש/יוצמד לבקבוקים או לפחים.
מובהר כי לא ניתן להשתמש בלוגו התחרות ו/או בלוגו המדליות השונות בכל אופן שהוא
על גבי הבקבוקים ו/או פחי שמן הזית ללא הסדרת אישור ותשלום מראש למארגני
התחרות.
למארגנים הזכות לבדוק את הדוגמאות שיוותרו לאחר התחרות במעבדה מיוחדת לצורך
השוואה ובקרה.
למארגני התחרות שמורה הזכות לבדוק את הדוגמאות של השמנים הזוכים במהלך הזמן.
בנספח  -1פירוט מהלכי הבקרה האפשריים לשמנים לצורך שמירה על טוהר התוצאות.

אחריות
כל יצרן ו/או יבואן יהיה אחראי על פי דין לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו בכל עניין הקשור במישרין ו/או
בעקיפין לשמן הזית המשתתף מטעמו בתחרות ,ובהקשר לתחרות.
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נספח  :1בקרת תוצאות התחרות – מותגי שמן זית שנשלחו לתחרות מישראל
מנהלת התחרות מעוניינת לבקר את אמינות תוצאות התחרות ולשמור על טוהר התחרות.
המנהלת שומרת לעצמה את הזכות לפעול כדלקמן :
כל מותג יתבקש לציין בטופס הרישום שם של נקודת מכירה מסוימת בה ניתן למצוא את
השמן הספציפי שנשלח לתחרות (נכון למועד הרישום) .יש לציין נקודת מכירה בה למיטב
הידוע נשמר השמן כיאות – כולל במחסני החברה.
מנהלת התחרות תוכל לרכוש את השמן מנקודת המכירה שצוינה ולהעמידו לטעימה ביום
האחרון של התחרות לצורך בדיקת המצאות פגמים והשוואת איכותו הכימית לזו של השמן
המקורי שנשלח לתחרות.
דוגמא לשם הבהרה:
נבדק זן קורטינה שנשלח לתחרות מול זה שעל המדף .זה שעל המדף עומד בקריטריונים של
כתית מעולה ,ובבדיקה אורגנולפטית נמצא עדין יותר או דומיננטי יותר בטעמו מזה שנשלח
לתחרות ,אך אין בו פגמים אורגנולפטיים והבדיקה הכימית תקינה – משמע השמן "כשר"
ותקין.
והיה והשמן שנבדק נמצא עם פגמים ו\או אינו עומד בסטנדרטים של כתית מעולה ,תינתן
למותג זכות להביע את עמדתו לגבי ההבדלים בין השמנים .באם המותג זכה בפרס על השמן
ששלח לתחרות ,ובאם השמן שזכה אינו עומד בקנה אחד עם השמן שנמצא על המדף,
תישלל הזכייה .על המותג ייאסר לפרסם זכייה בתחרות לאחר שנשללה ממנו ,לרבות זכות
השימוש במדבקות הזכייה  -במידה ונעשה בהן שימוש לשמן שזכייתו נפסלה.
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