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HRA NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE
Aktualizace: 4. 11. 2019

Datum konání:

20. – 21. 1. 2020

Organizátor:

Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37

Místo konání:

Hotel Thermal Karlovy Vary

Soutěžní kategorie:

ročník narození 2010 a starší, maximální hranice 16 let v roce
konání soutěže

Ředitel soutěže:

Bc. Zdeněk Havlíček
tel: 604 574 741
e-mail: gavli.kv@seznam.cz

Počet účastníků:

každý kraj může nominovat 1 soutěžícího a 1 doprovodnou
osobu (1+1)

Podmínky soutěže:

soutěž je dvoukolová
1. kolo, podmínky:
V soutěžním programu jsou povinné minimálně 3 skladby bez
omezení období a stylu, přičemž musí být zahrána jedna skladba
bez jednotky organizující čas (např. bicí automat, rytmické
multipady a jakýkoli podklad) a jedna skladba s doprovodnou
jednotkou ACMP (ovládání v reálném čase). Další skladby pak
mohou zaznít s jakoukoli doprovodnou jednotkou organizující
čas (ACMP, MIDI, mp3, wav. apod.).
Časový limit: 5 – 10 minut.
2. kolo, podmínky:
Volný výběr skladeb bez omezení počtu, období a stylu,
při dodržení podmínek z 1. kola (z 1. kola lze použít max. 2
skladby).
Časový limit: 5 – 10 minut
Časovým limitem se rozumí součet čistého odehraného času a
je závazný pro obě kola.
Do 2. kola postupuje 6 nejlepších soutěžících z 1. kola.

Hodnocení:

Hodnotit se bude hráčská vyspělost ve hře bez doprovodu
(desetiprstá faktura hry), při hře s doprovodem použití akordů a
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jejich obratů, schopnost maximálního využití funkcí nástroje
v reálném čase, a žánrová pestrost repertoáru.
Bodování:

Rozsah bodování od 1 (nejhorší) do 10 (nejlepší), přičemž
hodnotit se bude zvlášť technická úroveň a zvlášť celkový dojem.
Celkový výsledný počet bodů bude průměr součtu bodů porotců.
Porota bude hodnotit výkon soutěžícího ihned po odehrání.

Vyhlášení výsledků:

Vyhlášení výsledků proběhne po ukončení soutěže. Předání
ocenění proběhne dle celkového programu ZODM 2020.

Ceny:

1. – 3. místo: medaile, diplomy, věcné ceny
4. – 6. místo: diplomy, věcné ceny
7. – 14. místo: pamětní list (věcné ceny)

Složení poroty:

Porotu budou tvořit odborníci hry na elektronické klávesové
nástroje z České republiky.

Soutěžní dny:

Soutěž bude probíhat ve dnech 20. – 21. 1. 2020

Časový harmonogram:

Pondělí 20. 1. 2020:
09:00 – 12:10 hod. I. část soutěže
12:15 – 13:30 hod. oběd
13:30 – 17:00 hod. II. část soutěže
Úterý 21. 1. 2020:
09:00 – 12:00 hod.
12:15 – 13:30 hod.
14:00 – 16:00 hod.

I. část soutěže
oběd
závěrečná část

