SVETOVNO PRVENSTVO V
IGRANJU NA DIATONIČNO
HARMONIKO 2019
30.5.2019 – 2.62019

St. Peter Freienstein (Avstrijska Štajerska)

Organizator

Partner organizatorja

SVETOVNO PRVENSTVO 2019 – RAZPIS

Tekmovanje bo potekalo v GLASBENI ŠOLI (MUSIKSCHULE), A 8792 St. Peter-Freienstein
(Štajerska) na dan Petek, 31. Maj 2019 .
1. POGOJI ZA UDELEŽBO
Svetovnega prvenstva se lahko udeležijo harmoniakarji vseh narodnosti in obeh spolov.
Predtekmovanje za slovenske državljane je državno prvenstvo za nagrado Cirila Demiana, ki
ga organizira Zveza diatonične harmonike Slovenije. Pogoj za uvrstitev na svetovno
prvenstvo je doseženo srebrno ali zlato priznanje na državnem prvenstvu ZDHS iz katerega
koli leta tekmovanja. Pogoje za prijavo izpolnjujejo tudi slovenski državljani/tekmovalci, ki
že imajo visoke nagrade na preteklih svetovnih prvenstvih v igranju na diatonično harmoniko (HVÖ).
Nastop na svetovnem prvenstvu jim odobri ZDHS.
2. STAROSTNE SKUPINE
Tekmovanje bo potekalo po naslednjih kategorijah:
a) mladinci letniki 2002 – 2007
b) odrasil (razred svetovnih prvakov) letniki 1986 – 2001
Skupaj s prijavo je treba poslati kopijo rojstnega ali potnega lista.
Opombe
Zmagovalci v mladisnki kategoriji nastopaji na njihovem naslednjem nastopu na svetovnem
prvenstvu direktno v razredu svetovnih prvakov (ne glede na starost).
Zmagovalec razreda svetovnih prvakov na naslednjem svetovnem prvenstvu na more
nastopiti, potem pa lahko zopet tekmuje.
3. PRIJAVE IN PRIJAVNINA
Slovenski državljani se prijavijo pri ZDHS (prijavnica se nahaja na spletni strani ZDHS).
Prijavnina znaša:
*mladinci 30,00 €
*razred svetovnih prvakov 50,00 €

Prijava slovenskih državljanov je mogoča do 19.4.2019 . Izpolnjeno prijavnico in
fotokopijo osebnega dokumenta, kjer je viden datum in leto rojstva (ali fotokopijo rojstnega
lista) je potrebno do roka prijave poslati na naš elektronski naslov info@zdhs.si.
Prav tako je do roka prijave potrebno izvesti nakazilo za plačilo prijavnine. Podatki za
nakazilo so sledeči:

ZVEZA DIATONIČNE HARMONIKE SLOVENIJE
Ziherlova ulica 36
1000 Ljubljana
TRR: SI56 3000 0001 1674 374
Namen: IME IN PRIIMEK, prijava na svetovno prvenstvo 2019
Sklic: 00 0000

4. POMEMBNE INFORMACIJE
S prijavo kandidat potrdi, da pravila tekmovanja in odločitev žirije priznava za dokončna.
V kolikor ima udeleženec note za izvajane skladbe, mora pred nastopom le te predati
strokovni žiriji. Dovoljen je vsak tip harmonik vseh znamk. Ojačevalcev, MIDI-datotek in
podobnega ni dovoljeno uporabljati.
6. TEKMOVALNI PROGRAM
a) Tekmovalni program mora vsebovati 3 pesmi, katerih skupni čas igranja ne sme presegati
12 minut (mladinci) oz. 4 pesmi, katerih skupni čas igranja ne sme presegati 15 minut
(odrasli)
b) 2 pesmi morata imeti tradicionalni karakter oz. morata izhajati iz države porekla
tekmovalca.
c) 1 (mladinci) oz. 2 (odrasli) pesmi lahko izražajo drugačen stil (drugačen značaj), npr. jazz,
blues, rock’n roll, swing, klasika…
d) Dovoljene so samo skladbe, ki so originalne kompozicije za diatonično harmoniko.
Priredbe kompozicij za druga glasbila ni dovoljeno igrati.
e) Skladbe morajo biti na diatonični harmoniki stilsko neoporečno interpretirane.
f) Venčki niso dovoljeni.
g) Program naj bo pester oz. čim bolj raznolik.
h) Del ocene je tudi izbor skladb oz. repertoar.
i) Kršenje pravil se točkuje z odbitkom točk.
j) Vse skladbe je potrebno igrati na pamet, brez pomoči z notnim ali drugim zapisom.
Udeleženec mora navesti točnega avtorja vsake izvajane skladbe. Spremembe programa po
prijavi niso dovoljene.
7. OCENJEVANJE ŽIRIJE
Vsi udeleženci bodo ocenjeni glede na tehnične in glasbene kriterije, razumevanje stilistike in
glede na celoten umetniški vtis.
Odločitev žirije je dokončna. Žirija je upravičena, da ob prekoračitvi časovne omejitve
igranje prekine.
8. SNEMANJE KANDIDATA
Kandidat s svojo poslano prijavo izrazi strinjanje, da žiriji dovoli snemanje z videokamero,
ki bo služilo samo za kontrolo ocenjevanja! Za obiskovalce je snemanje tekmovanja z
videokamero načeloma prepovedano. Nastopajočega kandidata lahko snema samo ena
oseba, ki jo za to pooblasti. V dvoranah so mobilni telefoni prepovedani!

Posamezni termini nastopov bodo objavljeni konec aprila 2019 na spletni strani www.zdhs.si.
12. NAROČILA GLEDE PRENOČIŠČ se lahko naredi pri:
Tourismusverband HerzBergLand (Turistična zveza)
St. Michael i.O. | St. Peter-Freienstein | Traboch | Trofaiach
Luchinettigasse 6, A-8793 Trofaiach
Tel.:+43 (0) 3847 34 011
Fax: +43 (0) 3847 41629
Mobil: +43 (0) 664 40 58 077
http://www.herzbergland.at/de/sommer/zimmervermieter.php info@herzbergland.at

Stroški gredo v breme udeleženca oz. obiskovalca.
Za rezervacijo nočitve lahko od pobudi prijavljenega tekmovalca poskrbi tudi ZDHS.
13. OSNOVNI NAPOTKI ZA UDELEŽENCE
Po prihodu se udeleženc javi v sprejemni pisarni, kjer prevzame dokumentacijo, povezano s
tekmovanjem. Kandidati imajo prost vstop na vse tekmovanja in prireditveni koncert
(izjema so večerne prireditve). Gostje in obiskovalci plačajo vstopnino glede na obliko
prireditve (tekmovanje, večerne prireditve, kombinirana karta) 9 €--30 € (na lokaciji
tekmovanju).
14. PODELITEV PRIZNANJ
Sobota, 1.junij 2019, ob cca. 18.30 uri v dvorani Reiting
15. NAGRADE IN PRIZNANJA
a) DENARNE NAGRADE
*mladinci 1. nagrada 700 €, 2. nagrada 450 €, 3. nagrada 250 €
*odrasli (razred svetovnih prvakov) 1. nagrada 1200 €, 2. nagrada 800 €, 3. nagrada 400 €
b) Vsak udeleženec prejme priznanje za doseženo mesto.

ROK PRIJAVE: 19.4.2019
Dodatne informacije: 031 428 118 (Klemen Rošer, ZDHS)

