МЕМОРИЈАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ДУВАЧА И
КАМЕРНИХ АНСАМБАЛА
„МИЛЕ ПАУНОВИЋ“ - НЕГОТИН 2019

ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА
Члан 1. Организатор такмичења је Уметничка школа „Стеван Мокрањац“ из
Неготина. Жири такмичења чине истакнути музички уметници и педагози из
Србије.
Члан 2. Такмичење се организује за дисциплине дувачки инструменти соло и
камерни ансамбли. Дисциплине су подељене на категорије према узрасту
такмичара.
Члан 3. Такмичење ће се одржати 03. марта 2019. године у сали Уметничке
школе „Стеван Мокрањац“ у Неготину, Трг Ђорђа Станојевића 11.
Члан 4. Право учешћа на такмичењу имају редовни и ванредни ученици
основних и средњих музичких школа или сродних музичких институција.
Члан 5. Категорије и максимално трајање програма за дуваче:
Преткатегорија 1: 2010. и млађи – 5 минута
Преткатегорија 2: 2008. и млађи – 8 минута
I категорија: 2006. и млађи – 10 минута
II категорија: 2004. и млађи – 12 минута
III категорија: 2002. и млађи – 15 минута
IV категорија: 2000. и млађи – 20 минута
Категорије и максимално трајање програма за камерне ансамбле:
I категорија: Ученици основног музичког образовања – 10 минута
II категорија: Ученици средњег музичког образовања – 20 минута
Програм: Програм по слободном избору за све категорије.
Члан 6. Такмичење је јавно. Програм се изводи напамет или из нота.
Члан 7. Жири може у сваком тренутку прекинути/скратити извођење кандидата
уколико је минутажа предвиђена пропозицијама прекорачена.

Члан 8. Такмичари се награђују на основу оствареног броја бодова који се
добија када се збир бодова свих чланова жирија подели бројем чланова жирија
и заокружи на две децимале. Максималан број бодова је 100.
Прву награду освајају сви такмичари који остваре најмање 95 поена.
Другу награду освајају сви такмичари који остваре најмање 90 поена.
Трећу награду освајају сви такмичари који остваре најмање 85 поена.
Похвалу добијају сви такмичари који остваре најмање 75 поена.
Члан 9. Рок за слање пријава је 22. фебруар 2019. године. Пријаве слати
електронском поштом на следеће и-мејл адресе mokranjacneg@gmail.com и
mokranjacneg@ptt.rs и поштом на адресу УШ „Стеван Мокрањац“, Трг Ђорђа
Станојевића 11, 19300 Неготин.
Уз пријаву потребно је послати и доказ о уплати донације за такмичење и копију
извода из матичне књиге рођених.
Члан 10. Донација за такмичење дувача износи 2.000,00 динара, камерних
ансамбала I категорије 500,00 динара по члану и камерних ансамбала II
категорије 1000,00 динара по члану. Уплата се врши на рачун Уметничке школе
„Стеван Мокрањац“ 840-4670760-80.
Путне трошкове, трошкове смештаја, исхране и остале трошкове сносе сами
кандидати.
Члан 11. У случају отказивања учешћа донација се не враћа.
Члан 12. Слањем пријаве кандидат или његов старатељ прихватају услове
наведене у овим пропозицијама.

