
VII. ORSZÁGOS GITÁRVERSENY 

 

A verseny időpontja: 2013. március 22-24. 

Rendező: Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola Pikéthy Tibor Tagintézmény 

        2600 Vác, Kossuth tér 3. 

        Tel/fax: 06-27-317-180 

        Email:igazgato@pikethy.net 

        Honlap: www.pikethy.net 

 

A verseny célja: A gitár tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 
A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló. 

Az országos fordulót elődöntő–döntő formában rendezzük meg. 

 

Korcsoportok: 

I.   korcsoport: 9. évfolyam, 

II.  korcsoport: 10-11. évfolyam, 

III. korcsoport: 12-13. évfolyam és a szakképző III/15. évfolyam, 

IV. korcsoport: a szakképző I/13. évfolyam II/14. évfolyam tanulói. 

 

A verseny követelményei: 

Minden művet kotta nélkül kell játszani! 
A versenyző kötelezően és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be 

kell mutatni.  

 

A verseny anyaga: Kötelezően és szabadon választott művek. 

 

I. korcsoport: 

Elődöntő:  

Kötelezően választható művek: 

Két szabadon választott tánc J. Dowland művei közül  

(Javasolt Diana Poulton és Basil Lam által a Faber Musicnál kiadott „The Collected Lute Music of John 

Dowland” című kiadvány). 

Egy gyors és egy lassú tétel Bartók Béla Gyermekeknek című ciklusából Szendrey-Karper László átiratában. 
Egy etűd: Leo Brouwer 15. vagy 16. etűdje. 

A tiszta játékidő maximum13 perc.  

 

Döntő:  

Kötelező mű: 

Legalább három tétel (az egyik legyen a nyitó tétel!) L. Roncalli egy tetszőlegesen választott szvitjéből.  

(Javasolt Bruno Henze, a Hoffmaister Music Verlagnál kiadott T4068 számú kiadványa.) 

Szabadon választott műsor a barokk utáni korszakokból.  

A tiszta játékidő maximum 13 perc.  

 

II. korcsoport: 
Elődöntő:  

Kötelezően választható művek: 

Két szabadon választott tánc J. Dowland művei közül. 

(Javasolt Diana Poulton és Basil Lam által a Faber Musicnál kiadott „The Collected Lute Music of John 

Dowland” című kiadvány.) 

Két szabadon választott tétel Huzella Elek Három tánc című művéből. 

Egy darab L. Legnani Capriccio sorozatából (op.20). 

A tiszta játékidő maximum 15 perc.  

 

Döntő:  

Kötelező mű: 

G. Ph. Telemann 12 Szóló Hegedűfantáziájából az egyik.  
Szabadon választott műsor a barokk utáni korszakokból. 

A tiszta játékidő maximum 15 perc.  
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III. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelezően választható művek: 

Egy tétel Hollós Máté: Búcsú Aasétól című művéből. 

Egy szabadon választott fantázia J. Dowland műveiből  

(Javasolt Diana Poulton és Basil Lam által a Faber Musicnál kiadott „The Collected Lute Music of John 

Dowland” című kiadvány.) 

A. Segovia Estudio sin luz című darabja. 

A tiszta játékidő maximum 20 perc.  

 

Döntő:  
Kötelező mű:  

Két szabadon választott tétel W. Walton: Öt bagatell című művéből. 

Szabadon választott műsor más stílusból. 

A tiszta játékidő maximum 20 perc.  

 

IV. korcsoport: 

Elődöntő:  

Kötelezően választható művek: 

Legalább három tétel (az egyik legyen a nyitó tétel!) L. Roncalli egyik tetszőlegesen választott szvitjéből. 

(Javasolt Bruno Henze a Hoffmaister Music Verlagnál kiadott T4068 számú kiadványa.) 

Két szabadon választott darab Sári József Nyolc könnyű karakterdarab című művéből, 
Egy vagy két etűd Napoleon Coste op. 38-as sorozatából. 

A tiszta játékidő maximum 15 perc.  

 

Döntő:  

Kötelező mű:    

Egy darab F. Carulli: Hat Andante című sorozatából (Op.320)  

Szabadon választott műsor más stílusból. 

A tiszta játékidő maximum 15 perc.  

 

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.pikethy.net letölthető 2013. január 7-étől. A 

nevezési lapot a rendező iskola részére és címére kell eljuttatni. 

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

A tanuló nevezési díját, 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 2013. január 20. 
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