REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV PRIMORSKE
2018 / 2019

RAZPIS
Aktiv učiteljev harmonike Zveze primorskih glasbenih šol razpisuje
REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV PRIMORSKE,
ki bo 13. aprila 2019 v Tolminu
Tekmovanje je razpisano za naslednje tekmovalne discipline: harmonika in komorne skupine.

STAROSTNE KATEGORIJE – SOLISTI:
Začetniki:
1. a :
1. b :
1. c :
2. A :
2. B :

do 9 let – rojeni leta 2010 in mlajši
10 – 11 let – rojeni leta 2008 in 2009
12 – 13 let – rojeni leta 2006 in 2007
14 – 15 let – rojeni leta 2004 in 2005
16 – 17 let – rojeni leta 2002 in 2003
18 let in starejši – rojeni leta 2001 in starejši

STAROSTNE KATEGORIJE – KOMORNE SKUPINE – do 8 učencev
1. Mlajši :

do 12 let

2. Starejši: od 13 let naprej
3. Srednja šola:

-

rojeni leta 2007 in mlajši
rojeni leta 2004 - 2006
rojeni leta 2003 in starejši

PRAVILA TEKMOVANJA
PRIJAVA NA TEKMOVANJE
Tekmovanja se lahko udeležijo učenci glasbenih šol, ki so članice ZPGŠ.
Izpolnjeno prijavnico je potrebno poslati na marijavukoja1@gmail.com do 15.03. 2019
Po prijavi ni mogoče spreminjati programa.
Prijavi je potrebno priložiti fotokopijo veljavnega dokumenta in fotokopijo plačane kotizacije.
Prijavnina je 10 € za soliste in 5€ na člana v komorni skupini..
Kotizacijo je potrebno nakazati na ZPGŠ.
Račun za plačilo kotizacije:
SI56 1010-0003-8748-294, pri Banki Koper, BAKOSI2X
s pripisom: regijsko tekmovanje harmonikarjev, april 2019
KOMISIJA
Žirijo regijskega tekmovanja določi aktiv učiteljev harmonike ZPGŠ.
ORGANIZACIJSKI ODBOR
Organizacijski odbor imenuje nosilec regijskega tekmovanja.
Naloge organizacijskega odbora:
• Preveri vse prijave na tekmovanje
• Pripravi pisni razpored tekmovanja po disciplinah in kategorijah
• Seznani šole oziroma tekmovalce z razporedom tekmovanja
• Žiriji določi njihovega tajnika/co
• Poskrbi za ustrezen tekmovalni prostor in za nemoten potek tekmovanja
• Poskrbi za kontrolo in objavo dosežkov tekmovanja
• Pripravi vso potrebno dokumentacijo za žirijo
• Poskrbi za koncert nagrajencev ter slovesno podelitev priznanj in nagrad
• Poskrbi za ustrezno objavo in promocijo tekmovanja
PRAVILA TEKMOVANJA
Tekmovanje bo potekalo javno. Vrstni red nastopajočih v posamezni kategoriji je določen po
abecednem redu od začetne črke priimka »T« naprej. Žiriji je potrebno predložiti dve kopiji not
izvajanega programa.

PROGRAM
Solisti:
Začetniki: do 9 let – rojeni leta 2010 in mlajši
1. a :
10 – 11 let – rojeni leta 2008 in 2009

do 3 minute
do 5 minut

1. b :
1. c :
2. A :
2. B :

12 – 13 let – rojeni leta 2006 in 2007
14 – 15 let – rojeni leta 2004 in 2005
16 – 17 let – rojeni leta 2002 in 2003
18 let in starejši – rojeni leta 2001 in starejši

do 7 minut
do 10 minut
12 – 15 minut
15 – 20 minut

Komorne skupine:
1. Mlajši :
do 12 let
2. Starejši: od 13 let naprej
3. Srednja šola:

-

rojeni leta 2007 in mlajši
rojeni leta 2004 do 2006
rojeni leta 2003 in starejši

do 6 minut
do 12 minut
do 15 minut

Za vse kategorije velja prosta izbira programa, omejena zgolj časovno.
Splošna pravila veljajo kot za TEMSIG.
OCENJEVALNA ŽIRIJA
•
•
•
•

Člani žirije se posvetujejo in upoštevajo tehnično pripravljenost tekmovalca, muzikalnost
izvedbe, ustreznost in zahtevnost programa ter splošni vtis
Žirija dokončno odloča o podelitvi vrste priznanja
Izbere harmonikarje, ki bodo nastopili na zaključnem nastopu
Član žirije ne sme ocenjevati svojih učencev in sorodnikov

KRITERIJI ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ IN NAGRAD
V vsaki kategoriji udeleženci tekmovanja lahko prejmejo:
Priznanje:
• Zlato priznanje
• Srebrno priznanje
• Bronasto priznanje
• Priznanje za udeležbo
Nagrada:
Vsi tekmovalci prejmejo spominsko darilo, za katero se odloči organizator tekmovanja.

RAZGLASITEV DOSEŽKOV, PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ
Eno uro po končanem tekmovanju bo razglasitev rezultatov, podelitev nagrad in priznanj ter zaključni
nastop. Ocenjevalna žirija bo določila spored zaključnega nastopa. Imena harmonikarjev, ki bodo
nastopili na zaključnem nastopu, bodo objavljena skupaj z rezultati.
Tekmovalec je dolžan biti prisoten na koncertu ,v nasprotnem primeru mu nagrada ne bo
podeljena.

UGOVOR
Ugovor na dosežek ni možen. Odločitev ocenjevalne žirije je dokončna.

SPREJEM PRAVIL
Pravila je pripravil aktiv učiteljev harmonike ZPGŠ in jih potrdil IO ZPGŠ.
ŽIRIJA
Predsednik
Članica
Članica
Članica

Miha Plavčak
Jana Šatej
Erika Udovič Kovačič
Marija Vukoja Plavčak

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Maja Klanjšček, ravnateljica GŠ Tolmin
Marija Vukoja Plavčak - vodja aktiva
Aleksander Ipavec
Mirjana Antih Čebokli,
Urška Kavčič.

