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Informace a propozice k soutěži 

Velká cena ZUŠ Česká Lípa 2020 
Soutěž ve hře na dechové nástroje pro ZUŠ libereckého kraje 

12. ročník 
 
Tato soutěž se koná již tradičně v prostorách ZUŠ Česká Lípa jednou za tři roky v době 
soutěžních prázdnin. Je určena pro všechny druhy dechových nástrojů. Tento ročník je 
vyhlášen pro žáky Základních uměleckých škol v libereckém a nově v ústeckém kraji. 
 
specifika soutěže: 
Proběhne dohromady v rámci jedné poroty (zobcová flétna, dřevěné a žesťové nástroje). 
Napříč všemi dechovými nástroji v rámci věkové kategorie. 
 
Soutěže se nesmí zúčastnit studenti středních a vysokých hudebních škol a gymnázií s 
hudebním zaměřením. 
 
Podle počtu bodů se určí jen 1., 2., 3. místo a Čestné uznání (4. místo), místa se nedělí, 
v případě shodného počtu bodů určí pořadí předseda poroty po dohodě s porotou. 
 
Po skončení soutěže je vyhlášen absolutní vítěz, který obdrží zvláštní cenu. 
 
 
Termín soutěže: 1. 4. 2020 (středa) 
Uzávěrka podání přihlášek: 23. 3. 2020 (pondělí) 
Místo konání: Malý sál ZUŠ 
Začátek soutěže: 9:00 hodin 
 

Soutěžní obory a kategorie: (věková hranice 26 let) 
 
1. Hra na dechové nástroje dřevěné a žesťové (zobcová flétna, flétna, hoboj, klarinet, 
fagot, saxofon, trubka, lesní roh, pozoun, tuba): 
 
0. kategorie     žáci nar. v roce 2013  a mladší                         1-3 min. 
I. kategorie    žáci nar. v roce 2010 - 2012                         2-4 min. 
II. kategorie      žáci nar. v roce 2008 - 2009                        2-4 min. 
III. kategorie   žáci nar. v roce 2006 - 2007                         3-5 min. 
IV. kategorie     žáci nar. v roce 2004 - 2005                         3-5 min. 
V. kategorie     žáci nar. v roce 2002 - 2003   4-6 min 
VI. kategorie     žáci nar. v roce 2000 - 2001   5-7 min. 
VII. kategorie   žáci nar. v roce 1999 a starší                    5-7 min. 
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Organizační řád Velké ceny 2020 
 
1. Soutěže se mohou zúčastnit pouze žáci ZUŠ libereckého a ústeckého kraje na základě 
řádně vyplněné a včas odevzdané přihlášky, za správnost údajů zodpovídá vysílající škola. 
 
2. Soutěže se nemohou zúčastnit studenti středních a vysokých hudebních škol a 
gymnázií s hudebním zaměřením. 
 
3. Pro správný a spravedlivý průběh soutěže je nezbytně nutné, aby byly dodržovány 
stanovené časové limity.  
 
4. Dodržení spodní hranice časových limitů je závazné, překročení horní hranice u 
mimořádného výkonu je možné pouze v případě nutnosti dokončení skladby, nebo její části, 
a to nejvýše 1 minutu nad stanovený limit. Porota má právo takové soutěžní vystoupení 
v limitu ukončit nebo může předem vyžádat jeho zkrácení. 
 
5. Způsob hodnocení (hranice bodů pro jednotlivá umístění) a určení Absolutního vítěze 
je plně v kompetenci poroty. 
 
6. Jmenování členů poroty je v kompetenci organizátora soutěže ZUŠ Česká Lípa. 
 
7. Po vyplnění a odevzdání přihlášky je nepřípustné měnit soutěžní repertoár. 
 
8. Repertoár je libovolný, je vhodné použít vedle originálních skladeb také umělecky 
hodnotné transkripce. Použití elektronických nástrojů (keyboard apod.) je možné v případě, 
že bude plnit funkci korepetice bez automatického doprovodu. Nelze použít nahrávku. 
 
9.  V případě velkého zájmu organizátor soutěže může rozhodnout o nezařazení 
soutěžících. Nezařazení soutěžící budou informování e-mailem. Rozhodující v tomto případě 
bude, datum dodaní přihlášky do ZUŠ Česká Lípa. 
 
1. elektronicky na e-mail: info@zuscl.cz nebo josef.pelz@zuscl.cz  
Naskenovaná přihláška s podpisem.  
Pouze elektronicky vyplněná přihláška nebude uznána. 
 
2. fyzicky na adresu:  
Josef Pelz, Základní umělecká škola Česká Lípa přísp. org., Arbesova 2077, Česká Lípa, 470 01 
 
Porota: 
Bude uveřejněna do 14. 2. 2020  


