
 

Propozice soutěže Mladý trubač 2019 

 
 Soutěž se bude konat dne 23. května v rámci výstavy Natura Viva. Pořadatelem soutěže je 

KT ČMMJ ve spolupráci s ZŠ Juventa. Záštitu nad soutěží převzal ministr zemědělství ČR. 

 Soutěžní klání proběhne v čase 9:00 – 12:00 v budově ZŠ Juventa, Komenského 578, 289 

23 Milovice-Mladá. 

 

 Startovní listinu vytvoří pořadatel soutěže a zveřejní ji v den konání soutěže na místě. 

 Vyhlášení výsledků a veřejné vystoupení všech účastníků proběhne na výstavišti v Lysé nad 

Labem po 13 hodině. 

 Soutěžit se bude v kategorii Soubory v ladění B. Hrát je možno pouze na lesnice nebo 

borlice. Za soubor jsou považováni již dva trubači.  

 

 Odborná porota bude hodnotit čtyři kritéria: souhru, ladění, přesnost interpretace podle 

notového zápisu a celkový dojem. Počet bodů pro každé kritérium je 1 – 10. Vítězí soubor, 

který obdrží nejvyšší počet bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje hlas předsedy poroty. 

 Každý soubor zahraje dvě skladby – jednu povinnou a druhou volitelnou. Obě skladby se 

hrají ve dvouhlasé úpravě.  

 Každou skladbu je možné zahrát až dvakrát. Porota bude hodnotit pouze lépe vydařenou 

verzi. 

 Povinnou skladbou je Skladba na motivy B. Váchala ve zjednodušené dvouhlasé úpravě. 

Skladbu je možné stáhnout včetně hudebních ukázek jednotlivých hlasů na 

www.SMTdolce.cz  

 Volitelná skladba může být v libovolném tónovém rozsahu, pouze však na alikvotních 

tónech, ve dvouhlasé verzi. Měla by být v délce alespoň 16 taktů, počítá se včetně případné 

repetice (lze tedy opakovat osm taktů). Případný zpěv se do délky skladby nepočítá a porota 

jej ve svých kritériích nebude hodnotit. Notový zápis formou partitury soutěžící zašlou 

zároveň s přihláškou v elektronické verzi v PDF nebo JPG na info@smtdolce.cz Partitura by 

měla být opatřena dynamikou a předepsaným tempem (stačí slovně, česky – pomalu , 

rychle).  

 Soutěžící mohou obě skladby přednést z not nebo zpaměti, sami, nebo s vedením dirigenta.  

 

 Přihlášení soutěžících souborů je možné na webových stránkách www.SMTdolce.cz pomocí 

elektronického formuláře. Přihlašování souborů bude ukončeno 1. 5. 2019. 

 Soutěžní poplatek za každého soutěžícího člena souboru je 50 Kč. Bude vybírán v hotovosti 

v den soutěže. 

 Pořadatelé mohou udělit účastníkům hudební i zvláštní ceny. Absolutní vítězný soubor bude 

uveden na putovním poháru soutěže. Každý účastník soutěže obdrží odznak a pamětní list.  

 Pro soutěžící a doprovod bude připraven oběd ve školní jídelně ZŠ Juventa, dotovaná cena 

pro soutěžící i doprovod je 50 Kč. 

 

 

Dětem vytvoříme přátelské a vlídné prostředí, aby se jim na soutěži líbilo a s chutí si zahrály. Moc 

se na všechny těšíme. 

 

 

Za organizátory soutěže Petr Duda, člen Rady KT ČMMJ pro oblast vzdělávání trubačů. 
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