Organizační řád soutěžní přehlídky Teplické flautohry 2019
Podmínky účasti v soutěžní přehlídce v sólové hře:
 Soutěžní přehlídka v sólové hře je určena žákům základních uměleckých škol a amatérským hráčům na zobcovou flétnu, kteří splňují věkový limit
kategorií.
 Soutěžní přehlídka je věnována sólové hře na zobcovou flétnu s případným doprovodem nástrojů, jako např. klavír, cembalo, kytara apod. či
bicích nástrojů (např. v případě hry středověkých a jiných tanců).
 Podmínkou je živé vystoupení sólového nástroje. Souborová či komorní hra bude porotou diskvalifikována.
Podmínky účasti v soutěžní přehlídce v komorní a souborové hře:
 Soutěžní přehlídka je určena pro soubory zobcových fléten a také pro komorní uskupení, jejichž členem je alespoň jeden hráč na zobcovou
flétnu. Účast souborů, jejichž součástí není zobcová flétna, není přípustná.
 Soutěžní přehlídka v komorní a souborové hře je věnována žákům základních uměleckých škol, amatérským souborům a komorním uskupení
hráčů, kteří splňují průměrný věkový limit dle rozpisu kategorií. Dále jsou přípustné velké soubory zobcových fléten (Typ C) a soubory zobcových
fléten a komorní uskupení se zobcovou flétnou, složené výhradně! ze studentů konzervatoří či hudebních gymnázií (Typ D).
 U velkých souborů zobcových fléten (Typ C) je přípustné začlenit jednoho hráče na bicí nástroj (jako např. tamburína, malý buben, rámový
buben, triangl, ruční bubínek, kastaněty, cajon a podobné bicí nástroje).
 V souborech Typu A, Typu B a Typu D není dovoleno zdvojování hlasů!.
 Soutěžní přehlídky se nemohou aktivně zúčastnit studenti, absolventi konzervatoří či jakékoliv střední nebo vysoké školy s hudebním zaměřením
a profesionální hráči s výjimkou kategorie Typu D.
 Za komorní a souborovou hru považujeme všechna uskupení minimálně dvou hráčů.
 Podmínkou je živé vystoupení všech hráčů, reprodukovaný doprovod není přípustný.
Obecné podmínky:
 Účastník soutěžní přehlídky zašle vyplněnou přihlášku a uhradí poplatek na účet školy tak, aby jej pořadatel akce obdržel nejpozději do
stanoveného termínu.
 Poplatek je nevratný (vyjma odmítnutí soutěžícího z důvodu překročené kapacity či z důvodu zrušení soutěžní přehlídky pořadatelem).
Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášky, které přesáhnou početní limit účastníků.
 Repertoár není po uzávěrce přihlášek možno změnit.
 Pořadatel soutěžní přehlídky si vyhrazuje právo soutěžní přehlídku v případě nízkého zájmu zrušit.
Organizace a průběh soutěže:
 Organizátor se soutěžícími komunikuje výhradně elektronickou formou či telefonicky. Všechny dokumenty, mající souvislost s konáním soutěžní
přehlídky, jsou k dispozici na www.konzervatorteplice.cz
 Soutěž je jednokolová.
 Soutěžící jsou zařazeni podle věku do kategorií (viz informace o soutěži).
 Časový rozpis soutěžní přehlídky zajistí pořadatel a informuje o něm účastníky s předstihem.
 Tajemník poroty sleduje dodržování časového limitu. Měřen bude čistý čas jednotlivých skladeb.V případě jeho nedodržení upozorní předsedu
poroty. V případě nedodržení stanoveného časového limitu pro jednotlivé kategorie porota po dohoděsnižuje celkový bodový průměr.
 Výkony budou hodnoceny 1., 2., 3. místem a čestným uznáním I. a II. stupně, o kterých rozhodne odborná porota.
Práce členů a tajemníka poroty:
 Porota se skládá z pedagogů ZUŠ, konzervatoří, středních nebo vysokých uměleckých škol a výkonných umělců.
 Práci poroty řídí její předseda, který informuje soutěžící a veřejnost o jejím rozhodnutí.
 Porotce nehodnotí ani neboduje vlastní žáky, žáky své školy nebo své příbuzné. Za dodržování těchto pravidel zodpovídá tajemník poroty.
 Soutěžní vystoupení musí probíhat pouze za přítomnosti všech členů poroty včetně tajemníka.
 Bodování jednotlivých členů poroty se nezveřejňuje. Tajemník poroty zapisuje získané body do souhrnné tabulky, vypočítává celkový výsledek a
předává jej předsedovi poroty.
 Porota může udělit 1., 2., 3. cenu a čestné uznání I. a II. stupně jednomu i více soutěžícím v jednotlivé kategorii. Rovněž může vyhlásit laureáta
(či laureáty) soutěžní přehlídky Teplické flautohry. Dále porota může udělit zvláštní ocenění korepetitorům a učitelům.
 Jednání poroty jsou neveřejná, porota zveřejňuje pouze celkové pořadí, nikoli dílčí bodování. Zasedání se mohou zúčastnit pouze organizátoři
soutěže, zástupce vyhlašovatele, avšak bez práva zasahovat do rozhodování poroty. Každý člen je povinen účastnit se osobně všech jednání.
Porotci i další přítomné osoby jsou povinni zachovávat o výsledcích jednání mlčenlivost. Poruší-li toto ustanovení, mohou být předsedou poroty
z jednání vyloučeni. Dopustí-li se takového jednání předseda poroty, může být odvolán organizátorem soutěže.
Hodnocení soutěžících:
 Porotci bodují v rozmezí0 – 25 bodů. Dělení bodů na poloviny nebo desetiny je nepřípustné.
 Při bodování výkonů porotci je možno se řídit tímto rámcovým bodovým rozpětím:
1.cena = 22 – 25 bodů
2.cena = 19 – 21 bodů
3.cena = 16 – 18 bodů
Čestné uznání I. stupně = 12 – 15 bodů
Čestné uznání II. stupně = 8 – 11 bodů
Diplom za účast = 0 – 7 bodů
Bezpečnost a hygiena práce při soutěži:
 Při činnostech, které souvisejís účastí žáků v soutěži, je nutné důsledně dodržovat všechna bezpečnostní a hygienická všeobecně platná opatření
při práci s dětmi včetně pokynů stanovených organizátorem soutěže.
 Za nezletilé žáky zodpovídá po celou dobu soutěže zletilá osoba, pověřená vysílající organizací, event. zákonní zástupci nezletilého.

