Regionálne osvetové stredisko v Komárne
Petőfiho 2, 945 01 Komárno
www.ros-komarno.sk, e-mail: riaditel@ros-komarno.sk

Propozície
krajskej postupovej súťaže a prehliadky malých dychových hudieb

Krajská postupová súťaž a prehliadka malých dychových hudieb sa uskutoční 29. apríla 2017
o 13.00 hod. v priestoroch amfiteátra Dôstojníckeho pavilónu v Komárne v rámci 26. ročníka
Komárňanských dní.

A.
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
I. Charakteristika súťaže
1.Súťaže sa môžu zúčastniť dychové hudby Nitrianskeho kraja v obsadení – do 18
hudobníkov (vrátane dirigenta a moderátora) , bez obmedzenia veku a predošlej účasti v tejto
súťaž.
2.Súťaž má dvojročnú periodicitu,
II. Ciele súťaže
1. Hlavným cieľom súťaže je prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti malých
dychových hudieb a zároveň sledovať a odborne usmerniť túto oblasť záujmovej
umeleckej činnosti. Slúži na podporu umeleckého rastu malých dychových hudieb, ale aj
na vzájomné spoznávanie a rozvíjanie priateľských stykov v profesijnej obci priaznivcov
dychovej hudby, ako aj na výmenu skúseností v tomto žánri.

2. Cieľom je:
- posúdiť a prezentovať výsledky práce malých dychových hudieb a získavať ľudí pre
tento druh hudby,
- dokumentovať a evidovať úroveň tohto žánru v SR,
- umožniť konfrontáciu tvorivých prístupov práce jednotlivých kolektívov,
- metodicky pomôcť kolektívom formou rozborov vystúpení odbornou porotou,
- prostredníctvom praktických seminárov priblížiť vedúcim rôzne formy a metódy
výchovy interpreta,
- verejnou prezentáciou výsledkov práce najmä pre metodikov, dirigentov, pedagógov a
ďalších vedúcich prispievať ku všeobecnému zvýšeniu úrovne tohto hudobného žánru,
III. Riadenie súťaže
Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.
Odborný garant: Národné osvetové centrum a Združenie dychových hudieb Slovenska
Organizačný garant krajského kola: Regionálne osvetové stredisko v Komárne

B.
ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE
1. Súťaž je dvojstupňová
2. Súťaž má postupový charakter.

C.
ORGANIZAČNÉ A ODBORNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE
I. Organizačné zabezpečenie
1. Súťaže sa môžu zúčastniť dychové hudby Nitrianskeho kraja v obsadení – do 18
hudobníkov (vrátane dirigenta a moderátora), bez obmedzenia veku a predošlej účasti
v tejto súťaž. Podmienkou účasti v súťaži je podanie záväznej prihlášky do stanoveného
termínu a predvedenie povinnej skladby. Prípadná účasť v predošlom ročníku celoštátnej
súťaže a prehliadky nie je prekážkou účasti na súťaži. Základným kritériom je iba
rešpektovanie organizačného poriadku.
2. Dĺžka súťažného programu, súťažného vystúpenia každej dychovej hudby je 20 minút
čistého času. Súťažný program má mať charakter predstavenia, tak ako jednotlivé
dychové hudby prichádzajú do styku so svojimi poslucháčmi; odporúčajú sa skladby so
spevom a súťažiaca DH môže mať vlastného moderátora. Súčasťou súťaže je povinná
skladba. Každá súťažiaca dychová hudba môže do svojho programu zaradiť jednu skladbu
na rozohranie (do 3 minút), ktorá sa nezapočíta do limitu 20 minút a porota ju nebude
hodnotiť. Nepatrné prekročenie stanoveného limitu (do 1 minúty) sa bude tolerovať.
Podrobné pokyny a časový harmonogram súťaže dostanú postupujúce dychové hudby do
13.4.2017 na svoje kontaktné adresy, vrátane spôsobu dopravy (príp. objednávky na
autobus) a čistých prezenčných listín na vyplnenie.
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II. Odborné zabezpečenie
Hodnotenie súťaže
Súťažné programy budú hodnotené podľa kritérií CISM bodovým hodnotením v jednotlivých
súťažných pásmach: zlaté s vyznamenaním (nad 90 bodov), zlaté (nad 80 bodov), strieborné
(nad 70 bodov), bronzové (nad 60 bodov) a za účasť , nezávisle v každej kategórii. Pri
rovnosti bodov v každej kategórii rozhoduje vyšší počet bodov, udelený za povinnú súťažnú
skladbu, ktorá sa hodnotí osobitne.
Absolútnym víťazom súťaže sa stane dychová hudba, ktorá dosiahla najvyšší počet udelených
bodov.
Spôsob výberu poroty a jej povinnosti
1. Pri zostavovaní odborných porôt organizátori súťaže zohľadňujú a uprednostňujú
predovšetkým odbornosť, objektívnosť a korektnosť každého člena poroty.
2. Za prácu jednotlivých odborných porôt zodpovedajú organizátori a predseda poroty,
ktorý spracúva a odovzdáva usporiadateľom výsledky súťaže vo forme protokolu,
obsahujúceho odbornú analýzu a zdôvodnenie rozhodnutia poroty.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Povinné skladby:
MÔJ KAMARÁT – polka, Ferdinand Mondok
POP POLKA, Adam Hudec
Povinné skladby (notové materiály + audio MP3) sú uverejnené na:
http://www.nocka.sk/hudba/dychova-hudba
V roku 2017 bude celoštátne kolo postupovej súťaže a prehliadky organizovať obec Lednické
Rovne 16. - 18. 6. 2017.
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