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9. HRVATSKO NATJECANJE ZA HARMONIKU
11.-12. svibnja 2018., Daruvar

za harmoniku

9. hrvatsko

Daruvar Daruvar Daruvar

Daruvar Daruvar Daruvar

PROPOZICIJE
Kategorije/natjecateljski program:
SOLISTI:

PETAR PAN kategorija: natjecatelji rođeni 1. travnja 2008. i
mlađi - slobodan program koji uključuje jednu skladbu hrvatskog autora,
trajanje programa do 3 minute
A kategorija: natjecatelji rođeni između 1. travnja 2006. i
31. ožujka 2008. - slobodan program koji uključuje jednu skladbu
hrvatskog autora, trajanje programa od 3 do 5 minuta
B kategorija: natjecatelji rođeni između 1. travnja 2004. i
31. ožujka 2006. - slobodan program koji uključuje jednu skladbu
hrvatskog autora, trajanje programa od 5 do 8 minuta
C kategorija: natjecatelji rođeni između 1. travnja 2002. i
31. ožujka 2004. - slobodan program koji uključuje jednu skladbu
hrvatskog autora, trajanje programa od 8 do 12 minuta
D kategorija: natjecatelji rođeni između 1. travnja 2000. i
31. ožujka 2002. - slobodan program koji uključuje jednu skladbu
napisanu do 1800. godine te skladbu hrvatskog autora, trajanje programa
od 12 do 17 minuta
E kategorija: natjecatelji rođeni između 1. travnja 1998. i
31. ožujka 2000. - slobodan program koji uključuje jednu skladbu
napisanu do 1800. godine te skladbu hrvatskog autora, trajanje programa
od 17 do 23 minute
F kategorija: natjecatelji rođeni 31. ožujka 1998. i stariji slobodan program koji uključuje najmanje dvije skladbe različitih
stilskih razdoblja te skladbu hrvatskog autora, trajanje programa
od 23 do 30 minuta
Natjecatelj pripada određenoj kategoriji ako je rođen unutar određenog
vremenskog razdoblja propisanog za svaku kategoriju uključujući početni
i završni datum propisanog razdoblja.
Program se u cijelosti izvodi napamet.
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KOMORNI SASTAVI:

A kategorija: natjecatelji rođeni 1. travnja 2006.
i mlađi - slobodan program koji uključuje najmanje dvije skladbe
različitog stila, trajanje programa od 5 do 8 minuta
B kategorija: natjecatelji rođeni između 1. travnja 2004.
i 31. ožujka 2006. - slobodan program koji uključuje najmanje dvije
skladbe različitog stila, trajanje programa od 8 do 12 minuta
C kategorija: natjecatelji rođeni između 1. travnja 2000.
i 31. ožujka 2004. - slobodan program koji uključuje najmanje dvije
skladbe različitog stila, trajanje programa od 12 do 17 minuta
D kategorija: natjecatelji rođeni 31. ožujka 2000.
i stariji - slobodan program koji uključuje najmanje tri skladbe
različitog stila, trajanje programa od 17 do 23 minute
Natjecatelj pripada određenoj kategoriji ako je rođen unutar određenog
vremenskog razdoblja propisanog za svaku kategoriju uključujući početni
i završni datum propisanog razdoblja.
U sastavima određeni broj članova može biti stariji nego što je
propisano. Taj broj, ovisno o vrsti komornog sastava, je:
- dua, tria, kvarteti: 0 članova
- kvinteti, seksteti: 1 član
- komorni sastavi od 7 do 10 članova: 2 člana
- komorni sastavi s 11 i 12 članova: 3 člana
Stariji član može biti iz najviše jedne kategorije iznad kategorije u
kojoj se natječe.
U starosnim kategorijama mogu biti sve varijante komornih sastava do 12
članova (dua, tria, kvarteti…) u različitim kombinacijama instrumenata.
Harmonika je obavezan instrument u svakoj varijanti sastava. Svi sastavi
natječu se međusobno u svojoj starosnoj kategoriji. U dvorani za
natjecanje komornih sastava osiguran je i klavir.
Prilikom prilagodbe neke skladbe određenom
obavezno je navođenje autora obrade.

sastavu

ili

instrumentu,

Program se može izvoditi iz nota. Organizator osigurava stalke za note.

PRAVILNIK
Uvjeti natjecanja
Natjecanje je javno. Natjecati se mogu svi koji imaju
državljanstvo Republike Hrvatske.
Najbolje ocijenjeni natjecatelji i sastavi nastupaju na
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Završnom koncertu na kojem izvode program u dogovoru s Ocjenjivačkim
sudom. Ukoliko ne nastupe na Završnom koncertu, gube pravo na osvojenu
nagradu. Nastupaju samo prvoplasirani natjecatelji s osvojenom
1. nagradom.

Elementi ocjenjivanja - SOLISTI
1. Korektnost notnog teksta
2. Razumijevanje glazbe, stil
3. Tehnika vladanja instrumentom
4. Raznovrsnost programa, težina
5. Umjetnički dojam

Elementi ocjenjivanja - KOMORNI SASTAVI
1. Korektnost notnog teksta
2. Razumijevanje glazbe, stil
3. Tehnika vladanja instrumentom, usklađenost ansambla
4. Raznovrsnost programa, težina
5. Umjetnički dojam

Ocjenjivački sudovi
Ocjenjivački sudovi će biti u sastavu od tri člana. Članove te
Predsjednike ocjenjivačkih sudova imenuje Povjerenstvo za provedbu
natjecanja. Odluka Ocjenjivačkog suda je konačna.

Ocjenjivanje natjecatelja
Svaki član Ocjenjivačkog suda ocjenjuje natjecatelja s obzirom na
navedene elemente ocjenjivanja bodovima od 1 do 100. Prilikom izračuna
konačnih bodova svakog natjecatelja uzima se prosjek svih ocjena čiji se
zbroj podijeljen s brojem članova uzima kao konačna ocjena izvedenog
programa. Bodovi se određuju na dvije decimale bez zaokruživanja.

Nagrade
Nagrade se dodjeljuju kako slijedi:
od 90 do 100 bodova – 1. nagrada
od 80 do 89,99 bodova – 2. nagrada
od 70 do 79,99 bodova – 3. nagrada
do 69,99 bodova - priznanje
!3
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Diplome dobivaju natjecatelji (komorni sastavi) i njihovi mentori za
osvojenu 1., 2. ili 3. nagradu, a ostali dobivaju priznanje za
sudjelovanje. Natjecatelji (komorni sastavi) iz svake pojedine
kategorije koji osvoje prvo, drugo ili treće mjesto dobivaju i Pokal
natjecanja. U slučaju da više natjecatelja (komornih sastava) dijeli
jednak broj bodova, mlađi natjecatelj (komorni sastav s manjim prosjekom
godina) zauzima više mjesto.
Diplome, priznanja i Pokale osigurava Harmonikaški centar. Isti se
dodjeljuju na Završnom koncertu.

Posebne nagrade - SOLISTI
Za najviše ocijenjenog prvonagrađenog natjecatelja Petar Pan kategorije,
Etida d.o.o. natjecatelju daruje prigodan poklon, a Harmonikaški centar
mu dodjeljuje 300,00 kn.
Za najviše ocijenjenog prvonagrađenog natjecatelja A kategorije, Etida
d.o.o. natjecatelju daruje prigodan poklon, a Harmonikaški centar mu
dodjeljuje 350,00 kn.
Za najviše ocijenjenog prvonagrađenog
Harmonikaški centar dodjeljuje 350,00 kn.

natjecatelja

B

kategorije,

Za najviše ocijenjenog prvonagrađenog
Harmonikaški centar dodjeljuje 400,00 kn.

natjecatelja

C

kategorije,

Za najviše ocijenjenog prvonagrađenog
Harmonikaški centar dodjeljuje 400,00 kn.

natjecatelja

D

kategorije,

Za najviše ocijenjenog prvonagrađenog natjecatelja E kategorije,
Harmonikaški centar dodjeljuje 450,00 kn.
Za najviše ocijenjenog prvonagrađenog natjecatelja unutar D, E i F
kategorije, OKUD-Istra financira cijeli iznos kotizacije za
24. međunarodnu ljetnu školu harmonike u Puli, koja će se održati od
20.-25. kolovoza 2018. godine.
Posebnu nagradu u pravilu unutar D, E i F kategorije, dodjeljuje
Umjetnička škola Poreč kojom osigurava putne troškove, smještaj te
organizaciju koncerta na 12. danima harmonike u Poreču 2019. godine.
Za najviše ocijenjenog prvonagrađenog natjecatelja F kategorije,
Harmonikaški centar dodjeljuje 450,00 kn.
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Posebne nagrade - KOMORNI SASTAVI
Za najviše ocijenjeni prvonagrađeni komorni sastav unutar A, B, C, i D
kategorije, Harmonikaški centar dodjeljuje 500,00 kn.

Posebne nagrade - SOLISTI / KOMORNI SASTAVI
Novčani iznos se isplaćuje na žiro račun natjecatelja.
Dodijeljene mogu biti i ostale posebne nagrade za natjecatelje.
Organizator je za svakog natjecatelja i mentora osigurao i besplatnu
jednodnevnu kartu za kupanje u Daruvarskim toplicama.

Ostale odredbe
Nastup kandidata/sastava će uslijediti po abecednom redu počevši od
slova koje će biti određeno od strane Povjerenstva za provedbu
natjecanja.
Natjecatelj/sastav je dužan prije samog nastupa priložiti dva primjerka
svog programa.
Natjecatelji/sastavi se mogu natjecati više puta u istoj kategoriji bez
obzira na osvojenu nagradu u skladu s određenim brojem godina. Također,
imaju pravo prijaviti se i u višu kategoriju od one u koju pripadaju.
U slučaju prekoračenja dužine trajanja programa propisanog ovim
Pravilnikom za svaku kategoriju, natjecatelju/sastavu će se
jedan bod za svaku započetu minutu prekoračenja.

oduzeti

Svaki natjecatelj i njegov mentor imaju pravo zatražiti mišljenje
Ocjenjivačkog suda vezano uz nastup natjecatelja.
Organizator zadržava pravo na audio/video zapis zbog evidencije i arhiva
natjecanja te eventualnog korištenja u pedagoške i promotivne svrhe.
Natjecatelji se odriču autorskih prava vezanih uz korištenje glazbenog i
video materijala koji je nastao njihovim sudjelovanjem na natjecanju i
tijekom natjecanja, a koji je snimljen od strane Organizatora.

Prijave / Kotizacija
Prijaviti se može isključivo online, na stranici http://harmonikaskicentar.hr/natjecanja/daruvar-natjecanje/propozicijeprijavnica/,
do 11. travnja 2018. godine.
Primitak pristigle prijavnice potvrđujemo na kontakt koji je naveden u
prijavnici. Ukoliko Vam primitak iste nije potvrđen, molimo da nas
kontaktirate.
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Natjecatelj se prijavom obvezuje prihvatiti sve odredbe iz Pravilnika.
Organizator zadržava pravo promjene.

KOTIZACIJE SOLISTI
Petar Pan

300,00 kn

A kategorija

350,00 kn

B kategorija

350,00 kn

C kategorija

400,00 kn

D kategorija

400,00 kn

E kategorija

450,00 kn

F kategorija

450,00 kn

KOTIZACIJE KOMORNI SASTAVI
Duo

350,00 kn

Trio

400,00 kn

Kvartet

450,00 kn

Kvintet

500,00 kn

Sastavi od 6-12 članova

550,00 kn

Uplata kotizacije se vrši u korist:
Harmonikaškog Centra
Trg A. G. Matoša 3
43 000 Bjelovar
za 9. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar
IBAN: HR8623400091110471268 Privredna banka, Zagreb
OIB: 50656121846
MB: 2694212

U opisu plaćanja upisati ime/imena
Model: HR00. Poziv na broj: 9-2018.

natjecatelja

ili

sastava.

Rok plaćanja kotizacije je do 11. travnja 2018. godine.
U slučaju odustajanja od Natjecanja, natjecatelj gubi pravo na povrat
kotizacije.

Mjesto održavanja / Smještaj
9. hrvatsko natjecanje za harmoniku, natjecateljski dio, održat će se u
hotelu Termal (Julijev park 1) te u GŠ Brune Bjelinskog Daruvar (Trg
Presvetog Trojstva 8). Koncert otvorenja natjecanja održat će se u
dvorcu grofa Jankovića, a Završni koncert u hotelu Termal.
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Za smještaj se možete obratiti hotelu Termal (gdje su za sve sudionike
Natjecanja osigurane povoljnije cijene; dovoljno je samo napomenuti da
ste sudionik Natjecanja), tel.: 043/623-200, web: www.daruvarsketoplice.hr ili Turističkoj zajednici grada Daruvara, tel.: 043/331-382,
web: http://www.visitdaruvar.hr.

Organizator natjecanja
Harmonikaški Centar
Trg A. G. Matoša 3
43000 Bjelovar
E-mail: info@harmonikaski-centar.hr
Web: http://harmonikaski-centar.hr
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