Zveza diatonične harmonike Slovenije ZDHS, Ziherlova 36, 1000
Ljubljana

RAZPIS
ČETRTO DRŽAVNO TEKMOVANJE
ZA NAGRADO

CIRILA DEMIANA
6. 5. 2018
TERME OLIMIA
PODČETRTEK
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SPLOŠNI RAZPIS ZA VSE KATEGORIJE:
1. Lokacija tekmovanja:
Terme Olimia, Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek – kongresna dvorana
Datum: 6. 5. 2018
2. Državnega tekmovanja se lahko udeležijo harmonikarji in harmonikarke vseh starosti
in obeh spolov, ki so na Regijskem tekmovanju dosegli vsaj 80 točk.

3. Starostne skupine in dodeljen čas igranja
I.a: do 11 let, rojeni leta 2007 in kasneje / od 3 do 5 minut programa
I. b: 12 in 13 let, rojeni leta 2005 in 2006 / od 5 do 8 min programa
I. c: 14 in 15 let, rojeni leta 2003 in 2004 / od 8 do 11 min programa
II.: 16 do 18 let, rojeni leta 2000, 2001 in 2002 / od 12 do 15 min programa
III.: 19 do 23 let, rojeni leta 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 in 1999 / od 12 do 15 min programa
IV.: od 24 let dalje, rojeni leta 1993 in starejši brez omejitve / od 12 do 15 min programa
Vsak tekmovalec se ob prihodu na tekmovanje prijavi na recepciji Hotela Sotelia, v nedeljo,
6. 5. 2018, od 7.00 ure dalje, oz. vsaj 1 uro pred nastopom.

4. Obvezne skladbe za vse kategorije sledeče:

I.a - Obvezna je ena ljudska skladba
I.b - Lojze Slak: DOBRI PRIJATELJ (polka)
(Založba Obzorja d.d. HELIDON (2011), album: Titanic)
I.c - Franc Mihelič: NASMEJANI GODCI (polka)
(Založba ZKP RTVSLO, album: Ko harmonika zapoje)
II. T. Sotošek – NA HARMONIKARSKEM PIKNIKU (valček)
(Založba Zlati zvoki d.o.o, Zagorje 2004, album Solo frajtoner’ca)
III. S. Avsenik, K. Leben: KLEMENOVA POLKA (polka)
(S. Avsenik/K. Leben Klemenova polka, Založba Avsenik nova izdaja)
IV. Z. Lupinc: NA ZDRAVJE (polka)
(Založba Obzorja d.d. HELIDON (2011) Album: Žvižgam in grem)
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Tekmovalci najprej zaigrajo obvezno skladbo, ki se oceni ločeno od ostalega programa. Potem
zaigrajo skladbe po lastnem izboru. Pri izbiri skladb naj tekmovalec gleda na raznolikost
izbora.
Skladbe, ki so bile izvajane na državnem tekmovanju v lanskem letu, ne smejo biti izvajane.
Tekmovalec je zavezan danemu času, ki mu je dodeljen glede na kategorijo, v kateri tekmuje.
Ob neupoštevanju predpisanega časa, se tekmovalca diskvalificira.
S poslano prijavo tekmovalec zvezi dovoljuje snemanje nastopa. ZDHS bo posnetek
uporabila izključno za lastno uporabo. Za obiskovalce je snemanje tekmovanja
prepovedano. Note in posnetke obveznih skladb najdete v priloženih PDF datotekah.

5. Točkovnik (kot osnova za nagrade)
50–84,99 priznanje
85–89,99 bronasta plaketa
90–94,99 srebrna plaketa
95–100 zlata plaketa

6. Ocenjevalna komisija:
Tekmovalci bodo ocenjeni glede na glasbene in tehnične kriterije, ki so podani v
pravilniku ocenjevanja. Odločitev žirije je dokončna. Če tekmovalec prekorači
časovno omejitev, ga komisija lahko prekine.

7. Prijavnina
Prijave zbiramo do torka, 10. 4. 2018
Prijavnina stane: 35 €
Kotizacija se nakaže na poslovni račun ZDHS, št.:
SI56 3000 0001 1674 374, odprt pri Sberbank, d. d.,
s pripisom KOTIZACIJA DEMIAN, najkasneje do 10. 4. 2018.
Po tem datumu prijave niso več mogoče.
Tekmovalec, ki ne vplača kotizacije, nima možnosti nastopa.
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8. Naziv državnega prvaka in pokal Cirila Demiana
Tekmovalec, ki prejme zlato priznanje z najvišjim številom točk v vsaki starostni skupini se
bo pomeril v velikem finalu (šest tekmovalcev se bori za naslov).
Zmagovalec prejme:
- naziv državnega prvaka,
- omogočena mu je promocija na prireditvah pod okriljem ZDHS.
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DRŽAVNO TEKMOVANJE CIRILA DEMIANA

IME in PRIIMEK:
NASLOV:
POŠTNA ŠT.:
KRAJ:
TELEFON:
E-MAIL:
Datum Rojstva:
GLASBENA ŠOLA:

_MENTOR:_

IZVEDENE SKLADBE NA TEKMOVANJU
(navedite, naslov dela, avtorja, čas izvajanja)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZAKLJUČEK PRIJAVE: 10. 4. 2018
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