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A XXVIII. alkalommal 2022. május 20 – 21 között Máramarosszigeten rendezendő 

Nemzetközi Hangszeres Előadói és Képzőművészeti Verseny 

 

Szabályzata 

 

A Máramarosszigeti Zene - és Képzőművészeti Általános Iskola valamint 

Máramaros megye Tanfelügyelősége XXVIII. alkalommal rendezi meg az I-VIII 

osztályos diákok Nemzetközi Hangszeres Előadói és az V-VIII osztályosok 

Képzőművészeti versenyét. A verseny célja a fiatal tehetségek ösztönzése és 

népszerűsítése, valamint a román és egyetemes zeneirodalom legértékesebb műveinek 

diákok általi megismerése. 

A verseny a Minisztériumi naptár C. pontjában – Nem finanszírozott, a III. 

Művészetek szekció, 4. sz., a 2022.02.21/25812 sz. cím szerint van bejegyezve az 

Oktatási Főigazgatóságon. 

 

Részvételi feltételek 

Hangszeres zene 

(zongora, ütős-, vonós-, fúvós hangszerek) 

 

− az Önök iskolája _ személlyel vesz részt 

− a versenyzők 2 stílusában, formájában, jellegében különböző zeneművet adnak 

elő. Ez vonatkozik minden I-VIII osztályban tanított hangszerre. 

− a versenyprogram teljes egészében kívülről azaz kotta nélkül adandó elő. 

− a versenyprogram megengedett időtartama 10 perc az I-IV osztályosok esetében 

− a versenyprogram megengedett időtartama 15 perc az V-VIII osztályosok 

esetében 

− a versenyzők (vonósok, fúvósok, ütősök) saját zongorakísérővel jelentkeznek 

− a versenyre az http://bit.ly/contestsighet2022 on-line kitöltendő űrlappalal  lehet 

jelentkezni. Az on-line űrlapot iskolánk weboldalárol is letölthetik 

https://www.smapsighet.ro/concurs/concurs-de-interpretare-instrumentala-editia-

a-xxviii-a-2022/  A jelentkezési űrlapot helyesen, hiányosságok nélkül töltsék ki 

2022. május 6-ig. 

− A jelentkezési űrlap hiányos elküldése (beleértve a művek időtartamát), kizárhatja 

az illető diákot a versenyből. 

− Az étkeztetési és elszállásolási költségeket a rendező iskola fedezi. 

− Az utazási költségeket a résztvevők fedezik. 
 

 

A verseny zsűrije 
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− A résztvevő líceumok és iskolák szaktanárai alkotják a verseny zsűrijét 

− A rendező iskola kötelezettsége, hogy időben értesíti azokat a líceumokat, 

iskolákat, amelyek egy zsűritagot kell jelöljenek. 

A zsűrizés díjmentes, de a pénzalapok függvényében lehetséges a zsűrizési 

tiszteletdíj biztosítása. 

A versenyzők kiértékelése a 10-estől 1-esig érdemjegyekkel történik a következő 

szempontok alapján: 

− művészi kivitelezés 

− technikai kivitelezés 

− előadói egyéniség 

A zsűritag egyénileg osztályoz az osztályozó űrlapon. A végső érdemjegy a fenti 

három szempont érdemjegyeinek általánosának az eredménye. Azok a zsűritagok, 

kiknek saját diákja versenyez, ezeket nem osztályozhatja, a kiértékelés felelőssége a 

többi zsűritagra hárul. A versenyen minden osztály hangszercsoportjainak megfelelően 

I., II., III. díjat valamint dicséreteket oszt ki a zsűri. Az akkori pénzalapok függvényében 

a verseny Nagydíját is odaítélik. 

A zsűri döntései véglegesek és óvás mentesek. 

A verseny ideje alatt a rendező iskola biztosítja a diákok gyakorlásához szükséges 

helyiségeket. A verseny kezdete előtti napon minden versenyző számára biztosított a 

„Chifor Monica” hangversenytermében való 3 perces gyakorlási lehetőség. 

 

 

 

       Igazgató,       Titkárnő, 

Prof. Ioan Muntean         Marioara Trifoi 

 

 

 

 

További információk a következő telefon/fax számon: 0040 262 311743 
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