REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV PRIMORSKE
2016 / 2017

RAZPIS
Aktiv učiteljev godal Zveze primorskih glasbenih šol razpisuje
REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV PRIMORSKE,
ki bo 8. aprila 2017 na GŠ Postojna
Tekmovanje je razpisano za naslednje tekmovalne discipline:
violina, viola, violončelo in kontrabas

STAROSTNE KATEGORIJE
- ZAČETNIKI: do 9 let / letnik rojstva 2008 in mlajši
- 1 A kategorija: do 11 let / letnik rojstva 2006 in mlajši
- 1 B kategorija: do 13 let / letnik rojstva 2004 in mlajši
- 1 C kategorija: do 15 let / letnik rojstva 2002 in mlajši
- 2 A kategorija: do 17 let / letnik rojstva 2000 in mlajši
- 2 B kategorija: do 19 let / letnik rojstva 1998 in mlajši

PRAVILA TEKMOVANJA
PRIJAVA NA TEKMOVANJE
Tekmovanja se lahko udeležijo učenci glasbenih šol, ki so članice ZPGŠ.
Izpolnjeno prijavnico je potrebno poslati na GŠ Postojna do 6. 3. 2017.
Po prijavi ni mogoče spreminjati programa.
Prijavi je potrebno priložiti fotokopijo rojstnega lista in fotokopijo plačane kotizacije.
Prijavnina je 20 € za tekmovalca.
Kotizacijo je potrebno nakazati na ZPGŠ.
Račun za plačilo kotizacije:
SI56 1010-0003-8748-294, pri Banki Koper, BAKOSI2X
s pripisom: prijavnina – godala
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 vrstnem redu. Na zahtevo žirije mora tekmovalec žiriji predložiti notno gradivo.
PROGRAM
Skladbe po lastnem izboru s časovno omejitvijo

- začetniki do 5 minut
- 1 A do 8 minut
- 1 B do 11 minut
- 1 C do 15 minut
- 2 A do 18 minut
- 2 B do 20 minut

OCENJEVALNA ŽIRIJA
Žirijo regijskega tekmovanja določi aktiv učiteljev godal ZPGŠ.
Člani žirije med tekmovalci ne smejo imeti svojih učencev. Zato je aktiv godal ZPGŠ določil
štiričlansko žirijo, da v takem primeru član žirije, ki ima tekmovalca, ne ocenjuje.
•
•
•
•
•

člani žirije se posvetujejo in upoštevajo tehnično pripravljenost in muzikalnost
tekmovalca, korektnost notnega zapisa, ustreznost in zahtevnost programa ter splošni
vtis tekmovalca,
člani žirije ocenjujejo tekmovalce s točkami od 50 do 100,
žirija dokončno odloča o podelitvi vrste priznanja,
izbere tekmovalce, ki bodo nastopili na zaključnem nastopu,
član žirije ne sme ocenjevati svojih učencev in sorodnikov.

SVET TEKMOVANJA
Svet regijskega tekmovanja imenuje organizacijski odbor, sestavljajo ga predsednik in najmanj
dva člana.
Predsednik in člani sveta tekmovanja ne smejo biti člani žirije ter ne smejo imeti na tekmovanju
svojega učenca ali sorodnika.
PRISTOJNOSTI SVETA
Člani sveta tekmovanja spremljajo potek tekmovanja, ugotavljajo morebitne organizacijske in
druge pomanjkljivosti tekmovanja ter z njimi seznanjajo predsednika organizacijskega odbora.
Svet tekmovanja tudi ugotavlja, ali organizacijski odbor in tekmovalci upoštevajo določila teh
pravil oziroma obravnava pisne pritožbe tekmovalcev ali pooblaščenih predstavnikov šol o
njenih konkretnih kršitvah.
Svet ne odloča o tekmovalnih dosežkih oziroma o točkovanju in posebnih nagradah, odloča pa o
morebitnih nepravilnostih, ki se nanašajo na samo razvrščanje tekmovalcev po doseženem
uspehu ter o podeljevanju plaket in priznanj.
Svet tekmovanja sprejema svoje odločitve z večino glasov, odločitev je dokončna.
KRITERIJI ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ IN NAGRAD
V vsaki kategoriji udeleženci tekmovanja lahko prejmejo:
Priznanje:
• zlato priznanje, če so dosegli od 90 do 100 točk,
• srebrno priznanje, če so dosegli od 80 do 89,99 točk,
• bronasto priznanje, če so dosegli od 70 do 79,99 točk,
• priznanje za udeležbo, če so dosegli od 50 do 69, 99 točk.
Nagrada:
Vsi tekmovalci prejmejo spominsko darilo, za katero se odloči organizator tekmovanja.
Posebna nagrada:
Žirija lahko podeli posebno nagrado:
• za najobetavnejšega tekmovalca,
• za najvišje doseženo število točk v kategoriji (v primeru zlatega priznanja),

•

za najmlajšega tekmovalca (v kategoriji začetniki)

RAZGLASITEV DOSEŽKOV, PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ
Učenci so pri objavi rezultatov ne glede na dosežena priznanja razvrščeni po abecednem
vrstnem redu. Objavljena je samo vrsta priznanja, brez objave doseženih točk. Točke se
objavi le pri treh najvišje uvrščenih tekmovalcih v vsaki kategoriji.
Dosežke tekmovanja oziroma posamezno listo z rezultati tekmovanja podpišeta predsednik
žirije in predsednik organizacijskega odbora tekmovanja.
Organizacijski odbor tekmovanja mora najkasneje v roku enega meseca po zaključku
tekmovanja izdati bilten tekmovanja z dosežki vseh tekmovalcev.
Eno uro po končanem tekmovanju bo razglasitev rezultatov, podelitev nagrad in priznanj ter
zaključni nastop. Ocenjevalna žirija bo določila spored zaključnega nastopa. Imena
tekmovalcev, 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 godal ZPGŠ in jih na seji dne 23. 2. 2017 potrdil IO ZPGŠ.

