
VII. Országos Maros Gábor ütőhangszeres szóló és duóverseny 
 

A verseny időpontja: 2012. március 30-április 1. 
Rendező: Liszt Ferenc Zeneiskola AMI 

     9022 Győr, Liszt Ferenc utca 6. 
 Telefon/fax: 06-96-519-362 
 E-mail: iskola@liszt.mzmsz.hu 
 Honlap: www.lisztzeneiskola.hu 
 
A verseny célja: Az ütőtanszak pedagógiai eredményének mérése, a tehetséges tanulók országos szintű 
bemutatkozása. 
A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő (egyfordulós) 
 
Korcsoportok: 
I.    korcsoport: 2000. június 1-je és 2003. május 31. között, 
II.  korcsoport: 1998. június 1-je és 2000. május 31. között, 
III. korcsoport: 1996. június 1-je és 1998. május 31. között, 
IV. korcsoport: 1996. június 1-jén és előtt született tanulók. 
A felső korhatár a verseny napjáig be nem töltött 22. életév. 
 
A verseny kategóriái: 
A) Kisdob  
B) Szóló  
C) Duó  
 
A nevezés feltételei:  
Egy intézmény kategóriáktól és korcsoportoktól függetlenül maximum 4 nevezést küldhet be. 
A kisdob kategóriában csak a szóló, vagy duó versenyen résztvevő tanulók nevezhetők. 
 
A verseny követelményei: 
A műsoridőt be kell tartani!  
A verseny helyszínén a versenyműsor eredeti kottáit a nevező intézménynek biztosítania kell, a versenybizottság 
a szabadon választott művek kottáinak másolatát 1 példányban kéri. 
 
A) KISDOB KATEGÓRIA 
A verseny anyaga: Egy kötelező és egy szabadon választott mű. 
 
I. korcsoport:  
Kötelező mű: Keune: Kisdobiskola 95. gyakorlat. 
Egy szabadon választott mű(darab) maximum 2 percben. 
 
II. korcsoport: 
Kötelező mű: Hochrainer: Übungen für kleine Trommel 50. gyakorlat. 
Egy szabadon választott mű(darab) maximum 2 percben. 
 
III. korcsoport:  
Kötelező mű: Fink: Solobuch für kleine Trommel – Gigue tétel. 
Egy szabadon választott mű(darab) maximum 3 percben. 
 
IV. korcsoport:  
Kötelező mű: Keune: Kisdobiskola 147. gyakorlat 
Egy szabadon választott mű(darab) maximum 3 percben. 
 
B) SZÓLÓ KATEGÓRIA 
A verseny anyaga: Szabadon választott mű vagy művek.  
A verseny követelményei: 
Az előadási darabok között zongorakíséretes mű nem lehet. 
 
Műsoridő: 



I.    korcsoport: 5 perc. 
II.   korcsoport: 6 perc. 
III. korcsoport: 7 perc. 
IV. korcsoport: 7 perc.  
 
C) DUÓ KATEGÓRIA 
A korcsoportba sorolás az idősebb versenyző életkorának megfelelő korcsoportba történik. 
A verseny anyaga: Szabadon választott mű vagy művek. 
Műsoridő: 
I.    korcsoport: 5 perc. 
II.   korcsoport: 6 perc. 
III. korcsoport: 7 perc. 
IV. korcsoport: 7 perc.  
 
A verseny helyezései: A versenybizottság kategóriánként és korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és 
különdíjakat adhat ki. 
A nevezés módja: A verseny nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.lisztzeneiskola.hu 2011. december 
10-étől letölthető, amit a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton és elektronikusan 2012. 
január 30-áig. 
 
A tanuló nevezési díját és útiköltségét és a kísérő tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevező intézmény 
fedezi.  
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező intézmény, vagy a tanuló által.  
 
Az országos forduló nevezési határideje: 2012. január 30. 
 


