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Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky, U Stadionu 15,  
675 21 Okříšky 

 
Oblastní kolo přehlídky hudební, taneční, výtvarně-rukodělné a fotografické soutěže Sedmikvítku 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKŘÍŠKY 11. listopadu 2022 
 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD 
 
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 
 
 Jde o otevřenou hudební interpretační soutěž v oblasti folk, country a podobných žánrů pro 
dětské oddíly, skupiny i jednotlivce ve věku do 26 let. 
Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci bez ohledu na členství v organizacích dětí a mládeže. 
 
SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 
 

jednotlivci a dua 
 JA do 10 let 
 JB 11 – 15 let 
 JC 16 – 20 let 
 JP děti do 15 let s živým doprovodem dospělého, jiné osoby (dospělá osoba pouze doprovází, 

nesmí zpívat) 

   
tria a hudební skupiny 
 SA do 10 let 
 SB 11 – 15 let 
 SC 16 – 20 let 
 SP skupina dětí do 15 let s pedagogickým doprovodem  

 T  zpívající oddíl – děti do 15 let s živým doprovodem dospělého (dospělá osoba pouze 
doprovází, nesmí zpívat) 

 
 

JP - kategorie je určena pro interprety, kteří zpívají za instrumentálního doprovodu dospělé osoby  
 
 

 Zařazení do kategorie určuje rok narození nejstaršího člena formace. V případě nízkého počtu 
účastníků mohou být kategorie sloučeny. 
 

 Maximální délka vystoupení by neměla přesáhnout 20 minut. Vše však závisí na individuální 
domluvě s pořadatelem soutěže. Kdy o rozhodnutí budou informování všichni účastnící v dané kategorii. 
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HUDEBNÍ NÁSTROJE A OZVUČENÍ 
 

− soutěžící interpreti používají výhradně vlastní hudební nástroje, (vč. bicích a kláves) 

 
HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍHO VYSTOUPENÍ  
 
Každá soutěžící formace je hodnocena porotou průběžně. 
  
 
HODNOCENÍ INTERPRETACE 

Porota hodnotí interpretaci každé předvedené skladby samostatně podle následujících kritérií:   
- výběr a úroveň skladeb 
- rytmus skladby a jeho dodržování 
- technické zvládnutí skladby 
- aranže, využití instrumentů a zpěváků 
 

DOPLŇUJÍCÍ HODNOCENÍ 
- nástup na jeviště a organizace vystoupení 
- úroveň scénáře a jeho dodržení 
- celkový dojem z vystoupení 

 
HODNOCENÍ INSTRUMENTALISTŮ A ZPĚVÁKŮ 

V průběhu soutěže mohou být porotou vybráni k ocenění instrumentalisté, kteří nadprůměrně 
zvládají své nástroje. Rovněž tak může být ohodnocen i zpěvák, který zvládne nadprůměrně a 
osobitě soutěžní skladby. 
 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

− odesláním přihlášky dává soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce, organizátorovi souhlas se 
zpracováním osobních údajů pro potřeby soutěže, s pořízením fotografií, videozáznamu a 
zvukových nahrávek k následné propagaci spolku Pionýr, z. s. 

− přihlášením do soutěže nevzniká účastníkovi žádný nárok na úhradu nákladů s tímto 
spojených, rovněž tak nevzniká nárok na úhradu honoráře či cestovného 

− pořadatel si vyhrazuje právo provést změny soutěžního řádu 

 
 
 

 


