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VIII. ORSZÁGOS GITÁRVERSENY 

 

A verseny időpontja: 2016. április 1-3. 

Rendező: Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 

                   2600 Vác, Konstantin tér 8. 

                   Tel: 06- 27-317-180 

                   Email: igazgato@pikethy.net 

                   Honlap: www.pikethy.net 

 

A verseny célja: A szakközépiskolai gitár tanszakos növendékek pedagógiai eredményeinek bemutatása. 

Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló. 

Az országos forduló elődöntő–döntő formában kerül megrendezésre. 

  

Korcsoportok: 

I.   korcsoport: 9. évfolyam 

II.  korcsoport: 10-11. évfolyam 

III. korcsoport: 12-13. évfolyam valamint a szakképző 3/15. (két éves szakképzés esetén 2/14.) évfolyam, 

IV. korcsoport: a szakképző 1/13. évfolyam, és 2/14. (két éves szakképzés esetén 1/13.) évfolyam tanulói. 

 

A verseny anyaga: kötelezően és szabadon választott művek. 

A verseny követelményei: 

Minden művet kotta nélkül kell játszani! 

A versenyző kötelezően és szabadon választott műveinek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be 

kell mutatni. 

  

I. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelezően választható művek: 

J. Dowland két tánca tetszőleges átiratban, 

L. Brouwer első 10 etűdjéből: No. 9. és további két etűd, szabadon választva. 

Egy szabadon választható XX-XXI. századi magyar mű. 

A tiszta játékidő maximum 13 perc. 

 

Döntő: 

Kötelezően választható mű: 

Két-három különböző karakterű tétel G. A. Brescianello műveiből tetszőleges átiratban. 

Szabadon választott műsor a barokk utáni korszakokból. 

A tiszta játékidő maximum 13 perc. 

 

II. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelezően választható művek: 

L. Legnani 20. és 22. capriccioja, valamint további  

egy szabadon választott capriccio az op. 20. sorozatból. 

Farkas Ferenc: Six pièces brèves című művéből a Grinzing és további  

egy szabadon választott tétel. 

Szabadon választott tetszőleges mű(vek) különböző karakterben. 

A tiszta játékidő maximum 15 perc. 

  

Döntő: 

Kötelezően választható mű: 

J. Haydn egy szonátájának első tétele tetszőleges átiratban, vagy  

egy A. Diabelli szonáta belső tétele-tételei. 

Szabadon választott tetszőleges műsor a klasszika utáni korból. 

A tiszta játékidő maximum 15 perc. 
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III. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelezően választható művek: 

Fr. de Fossa op. 13. Négy Divertimento-ból a III. vagy  

IV. divertimento, vagy  

egy A. Diabelli szonáta belső tétele-tételei. 

E. Pujol egy tetszőleges etűdje 

Szabadon választott műsor: tetszőleges mű(vek) különböző karakterben. 

A tiszta játékidő maximum 20 perc. 

  

Döntő: 

Kötelezően választható mű: 

J. S. Bach: hegedű szólószonátáiból és partitáiból, vagy  

csellószvitjeiből egy tetszőleges első tétel. 

G. Regondi egy tetszőleges etűdje. 

 Szabadon választott műsor: a barokk kor utáni korszakokból. 

A tiszta játékidő maximum 20 perc. 

 

IV. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelezően választható művek: 

Két szabadon választott etűd J. Sagreras iskolájának V.-VI. kötetéből. 

J. Dowland egy Pavanja vagy Galliardja 

Szabadon választható művek: tetszőleges mű(vek) különböző karakterben. 

A tiszta játékidő maximum 15 perc. 

  

Döntő: 

Kötelező mű:   

N. Coste op. 38. kötetéből a 7. etűd. 

Szabadon választott műsor más stílusból. 

A tiszta játékidő maximum 15 perc. 

 

Az országos forduló értékelése: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az 

értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. Egy-egy versenyző végső 

pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki. 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező 

intézmény gondoskodik. 

Az országos fordulón nevezési díj nincs! 

 

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.pikethy.net 2016. február 1-jétől letölthető, majd 

kitöltve a rendező iskola nevére és címére postai- és elektronikus úton kell eljuttatni. 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2016. február 15. 
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