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PROPOZICE  
„Oblastního kola pěvecké soutěže 2019“ 

STŘEDA 15. 5. 2019 
 
 
Místo konání: 
V prostorách Střediska volného času v Litomyšli (Dukelská 534, nad autobusovým nádražím) v  novém 
multifunkčním sále.  
 
 

Program: 
 

  7:30 – 8:00 hod   – Prezence účastníků 0. + 1. + 2.  kategorie -  jednotlivci, dua a tria 
  8:00 – 8:15        – Hlasová průprava  
  8:15         – Zahájení pěvecké soutěže 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ proběhne vždy po ukončení následující skupiny 
0. kategorie – zpěv  -> 1. kategorie  – zpěv  -> vyhlášení výsledků 0. kategorie ->  
2. kategorie  – zpěv  -> vyhlášení výsledků 1. kategorie -> 
 0. – 2. kategorie dua a tria  – zpěv  -> malá pauza -> 
vyhlášení výsledků 2. kategorie a 0. – 2. kategorie dua a tria  

 
10:45 – 11:00 hod  – Prezence účastníků 3. + 4. kategorie -  jednotlivci, dua a tria (po skončení 2. kategorie) 
11:15           – průběh 3. + 4. kategorie 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ proběhne vždy po ukončení následující skupiny 
3. kategorie – zpěv  -> 4. kategorie  – zpěv  -> vyhlášení výsledků 3. kategorie ->  
3. – 4. kategorie dua a tria  – zpěv  -> malá pauza -> 
vyhlášení výsledků 4. kategorie a 3. – 4. kategorie dua a tria  

 
13:00 – 14:00 hod  – předpokládaný konec soutěže  
 

(Časový harmonogram průběhu soutěže je jen orientační,  
u jednotlivých kategorií může dojít k časovému posunu.) 

 
 
 

Podmínky soutěže: 
Zpívání zpaměti je podmínkou. 
Písně mohou být předneseny bez doprovodu nebo s doprovodem jednoho či více nástrojů. Všichni 
soutěžící zpívají bez použití mikrofonu. Hodnotí se pouze zpěv. Děti může na hudební nástroj doprovázet i 
pedagogický doprovod. Hudební nástroje si zajišťuje vysílající organizace. Klávesy budou zajištěny. 
U písní s více slokami zazpívá soutěžící nejvýše tři. Každé dítě může vystupovat pouze dvakrát za soutěž. 
Tato soutěž není postupová. 
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Soutěžní žánry: 
Lidová, národní nebo populární píseň, každý soutěžící (jednotlivec, duo, trio) si připraví jen jednu píseň.  
U písní s více slokami zazpívá soutěžící nejvýše tři. 
 
 

Kategorie:  
0. kategorie: žáci 1. tříd (jednotlivci, dua, tria) 
I. kategorie: žáci 2. – 3. tříd ZŠ (jednotlivci, dua, tria) 
II. kategorie: žáci 4. – 5. tříd ZŠ (jednotlivci, dua, tria) 
III. kategorie: žáci 6. – 7. tříd ZŠ + odpovídající ročník gymnázia (jednotlivci, dua, tria) 
IV. kategorie: žáci 8. – 9. tříd ZŠ + odpovídající ročník gymnázia (jednotlivci, dua, tria) 

 
 

Do přihlášek: 
Soutěž jednotlivců – uveďte v každé kategorii jména a příjmení tří postupujících soutěžících z vaší školy, 
názvy písní (jméno autora) a žánr písní. 
Soutěž duo, trio – uveďte jména tří postupujících dvojic, nebo trojic, názvy písní a jejich žánr. 
 

 
 

S sebou: přezůvky nebo návleky (platí pro žáky i doprovod), pití, popřípadě malou svačinu 
 
 
 

PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE, JE TŘEBA DORUČIT DO SVČ LITOMYŠL NEJPOZDĚJI DO  

 10. KVĚTNA 2019. 

 

Přihlášky je možné zasílat i elektronickou formou, e-mail: kucerova@ddm.litomysl.cz, tel: 722 160 728. 

 

PŘIHLÁŠKY POSLANÉ V POZDĚJŠÍM TERMÍNU NEBUDOU AKCEPTOVÁNY. 

 

 

Tereza Kučerová          Mgr. Josef Štefl 
Oddělení estetiky         Ředitel  
SVČ LITOMYŠL                SVČ LITOMYŠL         
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