Harmonikások Országos Társasága
VI. Szegedi Harmonikaverseny
Szabályzat
1.
A Harmonikások Országos Társasága (a továbbiakban: Szervező) és a Madarasi
Harmonikások Alapítvány, mint Társszervező megszervezi
a VI. 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 10 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 2021 Szeged’ menüpontjából letölthetők.
3.
A Versenyen való részvételnek előfeltétele nincs. Részt vehetnek a zeneiskolák nappali- és
levelező tagozatos tanulói, magántanulók, szakkörös tanulók. 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: 2021-ből kivonva a jelentkező születési éve.
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5.
A Verseny 2021. június 13-án 09:30 órai kezdettel kerül megrendezésre Szegeden, a Heller
Ödön Művelődési Házban (6753 Szeged, Budai Nagy Antal utca 20-22.).
6.
A Szervező a verseny napján zárókoncertet szervez, melyre a korcsoportok győzteseit
bemutató előadásra meghívja.
7.
A verseny célja:
Ifjú harmonikások tudásának, felkészültségének felmérése, részükre bemutatkozási lehetőség
biztosítása. Tehetséges harmonikások megismerése, szakmai fejlődésük nyomon követése,
segítése.
A tanulók ismerjék meg egymást, cseréljék ki tapasztalataikat, segítsék egymást a tanulásban.
A harmonikás képzés népszerűsítése fiatalok körében.
Találkozási lehetőség az oktatók számára, segítve ezzel a szakmai információk cseréjét.
8.
A Verseny előkészítéséről és lebonyolításáról a Verseny Szervezői által kijelölt Szervező
Bizottság gondoskodik. A Bizottság vezetője a Szervező Társaság elnöke.
9.
A versenyzők jelentkezésüket a jelentkezési lap kitöltésével nyújthatják be
2021. június 7-ig, az alábbi címek valamelyikére elküldve:
e-mail: inform@harmonikavilag.hu vagy
postacím: Harmonikások Országos Társasága, 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 64.
A jelentkezési lap a www.harmonikavilag.hu honlap
’Harmonika oktatás→Harmonikaverseny 2021 Szeged’ menüpontjából letölthető.
A hivatalos nevezéseket 2021.május 15-től fogadjuk.
A verseny nevezési díja 3.000 Ft / fő.
A nevezési díjat a következő bankszámlára lehet átutalni:
név: Bánki András
10402805-77564850-57561006
vagy személyesen befizetni a helyszínen.
10.
A korcsoportok szerinti egyéni versenyzőket két, ’A’ és ’B’ elnevezésű, 1-1 zsűrielnök és 2-2
zsűritag összetételű zsűri értékeli. A jelentkezők száma alapján a Szervező összevont Zsűri
működését rendelheti el. Ekkor az „A” Zsűri elnöke vezeti a Zsűri munkáját, tölti be az Elnöki
tisztet. A fellépési idő a kötelező darabbal és szabadon választott programmal összesen 10
perc. A zsűrinek jogában áll a megadott időn túli programot megszakítani és az addig
elhangzott előadást pontozni.
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11.
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.
12.
A zsűri döntése végleges, az ellen kifogással élni nem lehet. A zsűri függetlenségét a
Szervező szavatolja és azt fenntartja.
13.
A korcsoportok I-II.III. helyezettjei oklevelet, minden versenyző emléklapot kap.
14.
A Verseny Szervezője lehetőséget biztosít különdíjak kiosztására. A díjak odaítéléséről a díj
adományozója dönt, a Zsűri javaslatát figyelembe véve.
15.
A Verseny résztvevői saját maguk fedezik az utazási-, szállás- és egyéb költségeiket.
16.
A Verseny Szervezője fenntartja magának a jogot - a résztvevő a jelentkezési lap aláírásával
egyben elfogadja -, hogy fénykép- és videofelvétel készülhet a rendezvényről.
Bővebb információ:
e-mail: inform@harmonikavilag.hu
valamint:
Bánki András
Telefon: +3630 3837426
Kőhalmi Bence
Mail: kohalmi.bence96@gmail.com
Telefon: +3630 3946268

Borsos Dominika
Mail: borsosdominika01@gmail.com
Telefon: +3620 3585638

Szeged, 2021.március 2.

Bánki András
a Szervező Bizottság elnöke

Balla Csaba
a Szervező Bizottság társelnöke
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