Mladé talenty Ladislava Mokrého v hre na klavíri 2020
ZUŠ Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany
__________________________________________________________________

Základná umelecká škola Ladislava Mokrého v Topoľčanoch
a Rodičovské združenie Áno umeniu
vyhlasujú 13. ročník súťažnej prehliadky
v hre na klavíri
„Mladé talenty Ladislava Mokrého“

Termín: 10. marec 2020
Miesto: ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch

Súťažné kategórie pre sólovú hru
Vek súťažiaceho
do 9 rokov
do 11 rokov
do 13 rokov
do 15 rokov
do 17 rokov
do 20 rokov

Kategória
1. kategória
2. kategória
3. kategória
4. kategória
5. kategória
6. kategória

Maximálna minutáž
do 4 minút
do 5 minút
do 6 minút
do 7 minút
do 8 minút
do 10 minút

Súťažné kategórie pre komornú hru
Vek súťažiaceho
do 11 rokov
do 13 rokov
do 15 rokov
do 20 rokov

Kategória
1. kategória
2. kategória
3. kategória
4. kategória

Maximálna minutáž
do 5 minút
do 7 minút
do 10 minút
do 12 minút

Všeobecné súťažné podmienky
• súťaže sa môžu zúčastniť záujemcovia spĺňajúci vekové kategórie s dátumom
narodenia

ku

dňu

súťaže z

Nitrianskeho,

Trnavského,

Trenčianskeho a

Bratislavského kraja,
• súťažiaci nesmie byť žiakom konzervatória,
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• súťažiaci má povolenú toleranciu minutáže +20 sekúnd, v prípade prekročenia
stanoveného limitu bude interpretácia zastavená,
• poradie súťažiacich je určené v každej kategórii podľa abecedy.

Súťažný repertoár a podmienky pre sólovú hru
• ľubovoľná skladba slovanského autora,
• skladba svetového skladateľa odlišného charakteru a štýlového obdobia,
• hra spamäti je podmienkou.

Súťažný repertoár a podmienky pre komornú hru
•

ľubovoľná skladba slovanského autora,

•

skladba svetového skladateľa odlišného štýlového obdobia,

•

hra spamäti nie je podmienkou,

•

otáčanie nôt treťou osobou nie je povolené,

•

úpravy skladieb sú povolené,

•

pre zaradenie do kategórie v komornej hre je rozhodujúci vekový priemer súťažiacich
(10 rokov + 14 rokov = 24 : 2 = 12 rokov = 2. kat.).

V každej kategórií privítame aj skladbu/y pre dva klavíry (4 – ručná hra, 8 – ručná hra).

Spôsob a podmienky prihlásenia
• prihlasovacie dokumenty zasielajte najneskôr do 25. februára 2020,
• zoznam dokumentov na odoslanie:
a) prihláška,
b) scan dokladu o úhrade účastníckeho poplatku,
c) vyplnená príloha,
• dokumenty zasielajte:
a) elektronicky: sekretariat@zus-mokreho.sk alebo
b) poštou na adresu školy: ZUŠ L. Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany,
95501.
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• účastnícky poplatok pre každého súťažiaceho, pedagóga, aj pozorovateľa je
jednotný 15 €. V prípade, ak účastník hrá v sólovej aj komornej hre, platí len jeden
poplatok. Poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou súťaže, ceny pre
súťažiacich, obedy a občerstvenie počas súťaže. Cestovné náklady, prípadne
ubytovanie hradí vysielajúca organizácia.
• účastnícky poplatok uhraďte poštovou poukážkou typu „R“, alebo

bezhotovostným

prevodom na číslo účtu v tvare: SK37 7500 0000 0040 0903 4600,
• na doklade o úhrade uveďte školu, za ktorú je účastnícky poplatok zaplatený.
Registrácia s nárokom na vrátenie účastníckeho poplatku sa dá stornovať najneskôr
do 28. februára 2020,
• v prípade vašej neúčasti na súťaži nárok na vrátenie účastníckeho poplatku zaniká.
Organizátor súťaže nie je povinný na základe prihlášky upozorniť na nevyhovujúci repertoár,
prekročenie časového limitu, prípadne iných údajov týkajúcich sa podmienok súťaže.
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Ocenenia súťažiacich
Súťažiaci budú ocenení zlatým, strieborným a bronzovým pásmom

podľa počtu

dosiahnutých bodov. Súčasťou záverečného hodnotenia sú aj mimoriadne ceny:
Najlepšia interpretácia slovanského autora
Cena poroty
Cena Ladislava Mokrého - absolútny víťaz súťaže
Porota má právo niektoré pásma a ceny neudeliť, rozhodnutie poroty je konečné.
Harmonogram súťaže bude zverejnený na webovej stránke školy www.zus-mokreho.sk
od 04. marca 2020.

Tešíme sa na Vás!

Organizačný výbor:
Mgr. Hana Streďanská, zástupkyňa riaditeľky ZUŠ Ladislava Mokrého
tel.: 0948/900 340, h.stredanska@zus-mokreho.sk
Oľga Kovalčíková, vedúca predmetovej sekcie,
tel.: 0903/187987, kovalcikovao@gmail.com
Viera Macková, administratívna pracovníčka
tel.: 038/532 45 69, sekretariat@zus-mokreho.sk

4

