ПРАВИЛНИК МУЗИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА
“ ECHO ” 2017

Члан 1.
Музичка школа ''Стеван Христић'' из Станишора (у даљем тексту: Организатор
такмичења) организује музичко такмичење ''ЕCHO'' 2017.
Члан 2.
Такмичење је јавно, програм се изводи напамет.
Члан 3.
Право учешћа на такмичењу имају редовни и ванредни ученици музичких школа.
Члан 4.
За сваку дисциплину и категорију програм се изводи по слободном избору:

·
·
·
·
·
·

Дисциплине: ХАРМОНИКА, КЛАВИР, ВИОЛИНА, ФЛАУТА и ГИТАРА
Прва категорија: I разред (2007. годиште и млађи) – до 5 минута
Друга категорија: II разред (2006. годиште и млађи) – до 5 минута
Трећа категорија: III разред (2005. годиште и млађи) – до 8 минута
Четврта категорија: IV разред (2004. годиште и млађи) – до 8 минута
Пета категорија: V разред (2003. годиште и млађи) – до 10 минута
Шеста категорија: VI разред (2002. годиште и млађи) – до 10 минута

Дисциплине: ТРУБА и УДАРАЉКЕ
· Прва категорија: I разред (2005. годиште и млађи) – до 5 минута
· Друга категорија: II разред (2004. годиште и млађи) – до 7 минута
· Трећа категорија: III разред (2003. годиште и млађи)– до 9 минута
· Четврта категорија: IV разред (2002. годиште и млађи) – до 12 минута
Дисциплина: СОЛО ПЕВАЊЕ
· Прва категорија: I разред (2003. годиште и млађи) – до 7 минута
· Друга категорија: II разред (2002. годиште и млађи)– до 10 минута
Дисциплина: КАМЕРНА МУЗИКА
· Прва категорија: III разред (2005. годиште и млађи) – до 5 минута
· Друга категорија: IV разред (2004. годиште и млађи) – до 10 минута
· Трећа категорија: V разред (2003. годиште и млађи) – до 15 минута
Дисциплина: ТЕОРИЈА МУЗИКЕ
Писмени тест, градиво по програму за шести (завршни) разред основне музичке школе.
Време за израду теста је 45 минута.
Нотно писмо: писање тонова у виолинском и бас кључу од контра Ф до ф3.
Интервали: интервали до октаве, анализа интервала у датој мелодији
Акорди: свеврсте квинтакорда (дијатонских), дурски и молски секстакорд и
квартсекстакорд, септакорди (без обртаја).
Лествице и тетрахорди: писање дијатонских лествица, одређивање тетрахорада,
исписивање предзнака уз поједине тонове да би се низ претворио у одређену лествицу.
Дисциплина: СОЛФЕЂО
Први разред (2007. годиште и млађи):
Мелодијски пример у Цe-дуру
Парлато у виолинском кључу.
Други разред (2006. годиште и млађи):
Мелодијски пример у тоналитету без предзнака
Парлато у виолинском кључу.
Трећи разред (2005. годиште и млађи):
Мелодијски пример у тоналитету са једним предзнаком.
Парлато у виолинском кључу.
Четвртиразред (2004. годиште и млађи):
Мелодијски примеру тоналитету до два предзнака.
Парлато у виолинском кључу.
Пети разред (2003. годиште и млађи):
Мелодијски пример у тоналитету до два предзнака.
Парлато у виолинском кључу.

Шести разред (2002. годиште и млађи):
Мелодијски примеру тоналитету до три предзнака.
Парлато у виолинском кључу.
Члан 5.
Такмичење ће се одржати 24.05.2017. године у Станишору у музичкој школи.
Члан 6.
Такмичење се одвија по Правилнику такмичења.
Правилником се регулишу елементи који се тичу организације такмичења, програми
такмичарских дисциплина и категорија такмичара.
Правилник доноси организатор такмичења.
Члан 7.
Сврха такмичења је:
· Размена педагошких искустава код ученика млађег узраста и васпитање будућих
извођача
· Откривање изузетно надарених ученика и њихово праћење кроз концертну
активност
· Афирмација педагога са изузетним резултатима.
Члан8.
Организатор такмичења именује Организациони одбор такмичења, који се стара о
припреми и реализацији такмичења.
Члан 9.
Учеснике такмичења оцењује стручни жири од три до пет чланова, састављен од
еминентних педагога.
Чланови жирија бирају се на предлог Оргнизационог одбора такмичења и стручних већа
музичке школе.
Члан 10.
Жири има право да прекине такмичара који прекорачи минутажу и да га оцени на основу
изведеног програма до момента прекида.
Члан 11.
Пријаве учесника подносе се до термина који одреди Организациони одбор такмичења.
Образац пријаве садржи:
· име и презиме такмичара
· име школе и разред
· категорију за коју се пријављује
· инструмент за који се пријављује
· име и презиме наставника, клавирског сарадника
· програм и његово трајање

Уз пријаву, такмичар је дужан да поднесе:
· извод из матичне књиге рођених (фотокопија)
Члан 12.
Бодовање учесника врши се сабирањем поена са бодовних листа и израчунавањем средње
оцене.
Потребан број бодова за одговарајућу награду је следећи:
Прва награда: 90-100 бодова
Друга награда: 80-89,99 бодова
Трећа награда: 70-79,99 бодова
Похвала: 60-69,99 бодова
Члан 13.
Број награда које ће жири доделити у свакој категорији није ограничен.
Члан 14.
Чланови жирија могу да прогласе лауреата такмичења, једногласном одлуком.
Члан 15.
Такмичари са освојеним максималним бројем бодова награђују се новчано:
· 100 бодова
· лауреат
Напомена: Врeдност новчаних награда биће утврђена пре почетка такмичења.
Члан 16.
Организатор такмичења ће доделити специјалну награду:
· најмлађем учеснику такмичења
· најуспешнијем наставнику на такмичењу, по процени жирија
Члан 17.
Учесници ''ЕCHO'' 2017 сами сносе трошкове пута и боравка у Станишору, Гњилану.
Напомена: Уколико буду обезбеђена средства од донатора за трошкове боравка, сви
учесници и чланови комисија биће обавештени на време.
Члан 18.
Организатор задржава право снимања, репродуковања и преноса програма.
Члан 19.
Потписом на пријави за такмичење ''Еcho'' 2017 такмичар признаје да прихвата све услове
и обавезе из овог Правилника.
Члан 20.
Такмичење је бесплатно за све пријављене такмичаре школске 2016/2017године.

Члан 21.
Пријаве се подносе до19. маја 2017.године на адресу:
· Музичка школа ''СтеванХристић'', Станишор ул. ББ, 38250 Гњилане,
· или на е-маil: muzicka.gnjilane@gmail.com

За све остале информације можете нас контактирати на бројеве телефона школе:
00 (381) 64/833-2724, 00 (381) 64/833-2767
+377 44 362 188
или посетити сајт школе: www.muzickaskolagnjilane.com

