
 

 

                                        

7. ročník 
14. – 17. června 2018 
 

Mezinárodní  

      kytarová soutěž  

   Zruč nad Sázavou 
 
Soutěž pořádá Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou pod záštitou starosty města Zruč 
nad Sázavou ve dnech 14. - 17. 6. 2018 
 
Informace o soutěži budou poskytovat:                 Kontaktní adresa:  
                                                                                     
              Jiří Freml           Ivana Pištěková         Základní umělecká škola 
+ 420 736 610 013         + 420 732 168 066          Na Pohoří 575   
                                                                               285 22  Zruč nad Sázavou 
                                                                               tel. + 420 327 532 970 
                                                                               fax.+ 420 327 531 332 
 
http://www.zus-zruc                
e-mail: pistekova@zus-zruc.cz  tel. +420 327 532 970   fax. +420 327 531 332  
 
Aktivní účastníci - poplatek 1 000 Kč zahrnuje: 
 - startovné a volný vstup na koncerty  
            - prodejní výstavy notového materiálu, kytar a kytarových příslušenství. 
 
Pasivní účastníci - poplatek 100 Kč zahrnuje: 
 - volný vstup na soutěž  
 - prodejní výstavy notového materiálu, kytar a kytarových příslušenství. 
  
Vstupné na večerní galakoncert Petra Nouzovského s Miriam Rodrigues – Brüllovou  
a Michala Svobody je 200 Kč. 
 

- Pasivní účastníci zaplatí celou částku při prezenci. 
 - Kandidáti se přihlašují závaznou přihláškou, jejíž součástí je kopie dokladu o   
   zaplacení účastnického poplatku.  
 - Omezená kapacita - pro zařazení do soutěže je rozhodující datum doručení řádně  
   vyplněné přihlášky do 24. 4. 2018. 
 - Účastnické poplatky je nutné uhradit na číslo účtu 444528359/0800. Při platbách   

        účastnických poplatků uvádějte jako variabilní symbol rok, měsíc a den narození       
        soutěžícího ve formátu rrrrmmdd, např. 20011003 v případě, že je narozen 3. října  
        2001. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno soutěžícího.   

 - V případě neúčasti se poplatek nevrací.  
 - Náklady na dopravu, ubytování a stravování hradí účastník. Pořadatel pouze zajistí  

       ubytování účastníků a to dle údajů na přihlášce soutěžícího.  
 - Vyplněnou přihlášku zašlete poštou na adresu školy nebo e-mailem. 



 

 

  
PODMÍNKY  SOUTĚŽE 

 - Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci (včetně studentů konzervatoří a  
   hudebních gymnázií), kteří splňují předepsaný repertoár a věkovou hranici do19 let.  

 - Soutěžící musí dodržovat časové limity a pořadí skladeb uvedené na přihláškách. 
 - Uvedené časové limity se týkají celkového vystoupení (včetně pauz mezi skladbami,    
              ladění atd.). 

- Hra zpaměti je samozřejmostí. 
- Na požádání organizátorů soutěže předloží soutěžící kopii rodného listu. 

 - V případě porušení těchto podmínek nebude výkon bodován a soutěžící bude   
              diskvalifikován. 

- Soutěžící se může přihlásit do vyšší kategorie. 
- Notový materiál povinných soutěžních skladeb si obstará soutěžící. Povinné skladby    
   nelze použít ve volném programu; volnou skladbu lze uvést v průběhu soutěže jen   

               jednou. 
 - Absolutní vítěz (laureát) z minulých ročníků se soutěže nezúčastňuje. 
 
ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ 
 - Soutěžící má právo odstoupit ze soutěže, avšak bez nároku na vrácení nákladů   
              vynaložených na jeho účast v celém rozsahu konání soutěže. Doručením závazné  
              přihlášky na sekretariát soutěže souhlasí soutěžící s podmínkami soutěže.  

- Výkony soutěžících posuzuje porota ustavená podle organizačního řádu. 
- Porotu tvoří čeští a zahraniční interpreti a pedagogové. 
- Porota má právo udělit 1. až 3. cenu; popř. Čestné uznání.  
- Porota může některé ceny neudělit, popř. rozdělit. Rozhodnutí poroty je konečné,   
  není proti němu odvolání. 
- Po uzavření celé soutěže porota vyhlásí Laureáta 7. ročníku Mezinárodní kytarové  
  soutěže Zruč nad Sázavou 2018. 
- Porota může udělit ještě některá zvláštní ocenění:  

- Cenu za nejlepší interpretaci české skladby 
- Cenu pro nejmladšího účastníka 

- Titul „Laureát Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2018" se přiznává   
   soutěžícímu s nejvyšším počtem dosažených bodů. 
- Vítězové a další ocenění přebírají ceny osobně při slavnostním vyhlášení.  
- Počet soutěžících může být z časových důvodů omezen. V tomto případě rozhoduje        
   o zařazení do soutěže datum doručení přihlášky. 

 
 
Harmonogram jednotlivých soutěžních kol bude zveřejněn na webových stránkách  
www.zus-zruc.cz tři týdny před začátkem soutěže.  
Srdečně Vás zveme na všechny koncerty pořádané v rámci Mezinárodní kytarové soutěže 
Zruč nad Sázavou 2018. 
 

Ceny v hodnotě 200 000 Kč 
 
 
POROTA  
Porotu tvoří zkušení koncertní hráči a pedagogové z České republiky a ze zahraničí  
Claudio Liviero – předseda  poroty                             Itálie 
Neno Munitić                               Chorvatsko  
Miriam Rodriguez - Brüllová                  Slovensko  
Matěj Freml                                                                  Česká republika  
Patrick Vacík                                                                Německo 
Michal Svoboda         Česká republika 



 

 

 
VĚKOVÉ  KATEGORIE 
  I. kategorie narozen 2008 a mladší  
 II. kategorie narozen 2006, 2007  
III. kategorie narozen 2004, 2005   
IV. kategorie narozen 2002, 2003  
 V. kategorie narozen 1999 - 2002  
 
 
POVINNÉ  SOUTĚŽNÍ  SKLADBY  
I. kategorie 
A) skladba českého skladatele   
B) volný program  
celkový čas pro A+B je 4 – 6 minut    
 
II. kategorie 
A) skladba českého skladatele   
B) volný program  
celkový čas pro A+B je 5 – 7 minut    
 
      
III. kategorie 
A) skladba českého skladatele   
B) volný program  
celkový čas pro A+B je 7 – 10 minut    
 
 
IV. kategorie  
   1. kolo    
A) povinná skladba – výběr: 
   etuda č. 8 nebo etuda č. 9 
(M. Zelenka, J. Obrovská – Snadné etudy pro kytaru, hudebniny Talacko) 

     B) volný program 3 – 5 minut  

         2. kolo 
      A) skladba z období klasicizmu nebo romantizmu 
      B) volný program 
      celkový čas pro A + B je 8 – 12 minut 

 
V. kategorie  
   1. kolo    
A) povinná skladba – výběr: 
     etuda č. 5 nebo etuda č. 8 
    (M. Zelenka, J. Obrovská – Nové etudy pro kytaru, hudebniny Talacko) 

     B) volný program 4 – 6 minut  

          2. kolo 
      A) skladba z období renesance nebo baroka 
      B) volný program 
      celkový čas pro A + B je 12 – 15 minut 
 

 
 

  
 


