
 

 
 

Harmonikások Országos Társasága 
 

V. Szegedi Harmonikaverseny 
( online) 

Szabályzat 
 

1. 
 

A Harmonikások Országos Társasága (a továbbiakban: Szervező) és a Madarasi 
Harmonikások Alapítvány mint Társszervező megszervezi  

a V. Szegedi Harmonikaversenyt. 
A Verseny a jelen Szabályzatban meghirdetett szabályok szerint zajlik. 

 
2. 

 
A Verseny harmonikások számára kerül kiírásra. Minden versenyzőnek a választott kötelező 

művet és szabadon választott programot kell előadnia. A műsoridő (video) 15 percet nem 
haladhatja meg. A Verseny nyilvános, a programokat kotta nélkül kell előadni, kivéve az ’A’ 

korcsoport. 
A korcsoportok számára kettő-kettő kötelező darabot jelöltünk meg, melyből egyet a 
versenyző szabadon választhat. A zeneművek a www.harmonikavilag.hu honlap 

’Harmonika oktatás→Harmonikaverseny 2020 Szeged’ menüpontjából letölthetők. 
 

3. 
 

A Versenyre jelentkezésnek előfeltétele nincs. A versenyzők hagyományos harmonikát 
használhatnak.  

 
4. 
 

Korcsoportok 
 

A :   6-10 éves korig, 
B : 11-12 éves korig, 
C : 13-14 éves korig, 
D : 15-16 éves korig, 
E : 17-18 éves korig, 
F : 19-20 éves korig, 
G : 21-23 éves korig. 

 
 

A kor meghatározása: 2020-ból kivonva a jelentkező születési éve. 
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5. 
 

A Verseny 2020. szeptember 27-én 09:30 órai kezdettel kerül online megrendezésre, a 
ZOOM.US virtuális termében. 

 
6. 
 

A verseny célja: 
Ifjú harmonikások tudásának, felkészültségének felmérése, részükre bemutatkozási lehetőség 

biztosítása. Tehetséges harmonikások megismerése, szakmai fejlődésük nyomon követése, 
segítése. 

 
 

7. 
 

A Verseny előkészítéséről és lebonyolításáról a Verseny Szervezői által kijelölt Szervező 
Bizottság gondoskodik. A Bizottság vezetője a Szervező Társaság elnöke. 

 
8. 
 

A versenyzők jelentkezésüket a jelentkezési lap kitöltésével nyújthatják be 
2020. szeptember 15-ig, az alábbi címekre elküldve: 

e-mail: inform@harmonikavilag.hu és kohalmi.bence96@gmail.com 
vagy postán: 

Bánki András, 6727 Szeged, Duda utca 8/A.  
A jelentkezők szeptember 25-ig kapnak egy linket melyet a gépükre kell telepíteni, és a 

belépéshez használható kódot és az ezzel kapcsolatos tudnivalókat. A verseny napján 09.00 
órától lehet bejelentkezni.  

A jelentkezési lap a www.harmonikavilag.hu honlap 
’Harmonika oktatás→Harmonikaverseny 2020 Szeged’ menüpontjából letölthető. 

A verseny nevezési díja 2.000 Ft / fő. 
A nevezési díjat a következő bankszámlára lehet átutalni: 

név: Bánki András 
10402805-77564850-57561006 

 
9. 
 

A korcsoportok szerinti versenyzőket, 1 zsűrielnök 2 zsűritag összetételű zsűri értékeli. A 
fellépési idő a kötelező darabbal és szabadon választott programmal maximum 10 perc.  
A versenyző a programjáról jó minőségű, közeli videofelvételt készít. A video a Név és 

Korcsoport megadásával kezdődik, majd a műsorszámok ismertetése, és az előadás. A video 
fájl-t Név, korcsoport megadásával kell elnevezni. A fájlt e-mailben a harmoand@gmail.com 

címre kell elküldeni 2020.szeptember 24-ig. ( mivel nagy méretű fájlról van szó így az a 
Szervező Gogle Drive fiókjába fog kerülni.)  Más feltöltési lehetőséget is igénybe lehet venni. 
A verseny napján a feltöltött videok a ZOOM.US programban kerülnek levetítésre. A zsűri a 

videók alapján értékeli a versenyzőt. 
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10. 
 

A zsűri tagjai a versenyzőket pontozólapokon 1-10-ig terjedő pontszámmal értékelik. A 
helyezéseket a pontszámok alapján határozzák meg. Pontegyenlőség esetén a zsűri elnöke 

dönt. A zsűri korcsoportonként I. II. és III. helyezettet nevezhet meg. Megosztott helyezésekre  
lehetőség nincs. Ha a Zsűri nem tud, vagy nem akar a helyezésekről dönteni, akkor a 
Szervező dönti el a helyezések sorrendjét. A zsűri Elnöke a verseny végén ismerteti a 

korcsoportok eredményeit. 
 

11. 
 

A zsűri döntése végleges, az ellen kifogással élni nem lehet. A zsűri függetlenségét a 
Szervező szavatolja és azt fenntartja. 

 
12. 

 
A korcsoportok I-II.III. helyezettjei oklevelet, minden versenyző emléklapot kap.  

Postán kerülnek kiküldésre. 
 

13. 
 

A Verseny Szervezője lehetőséget biztosít különdíjak kiosztására. A díjak odaítéléséről a díj 
adományozója dönt, a Zsűri javaslatát figyelembe véve. 

 
Bővebb információ: 

Mail: inform@harmonikavilag.hu 
Telefon: Bánki András +3630 383 7426 

 
Mail: borsosdominika01@gmail.com 

Telefon: Borsos Dominika +3620 358 5638 
 

Mail: kohalmi.bence96@gmail.com 
Telefon: Kőhalmi Bence +3630 394 6268 

 
Szeged, 2020.augusztus.26. 
 
 
                                                                                                                 
 
 
                                                                                                                    

Bánki András 
a Szervező Bizottság elnöke 

 

Balla Csaba 
a Szervező Bizottság társelnöke 

 


