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XI. ORSZÁGOS ZONGORA NÉGYKEZES ÉS KÉTZONGORÁS VERSENY 

A verseny időpontja: 2018. április 6-8. 

Rendező: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 039551 

2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11. 

Telefon/fax: 06-35-301-428 Fax:06-35-301-841 

E-mail: titkarsag@rozsavolgyi-bgyarmat.sulinet.hu 

Honlap: www.rozsavolgyi-bgyarmat.sulinet.hu 

A verseny célja: A zongora tanszak tanulóinak együtt muzsikálása. Tehetséggondozás.  

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, területi válogatók, országos döntő. Az országos döntő egyfordulós. 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

Korcsoportokba sorolás: 

Az alapfokú művészeti iskolai évfolyamok szerint történik. A korcsoportonként meghatározottaktól eltérő osztályú 

versenyzőpárok esetén a magasabb osztály alapján kell korcsoportba sorolni a versenyzőket. 

NÉGYKEZES ELŐADÁSOK 

 1. játékos 2. játékos 

I. korcsoport: Ek 2.-1. osztály 1-2. osztály 

II. korcsoport: 1-2. osztály 2-3. osztály 

III. korcsoport: 2-3. osztály 3-5. osztály 

IV. korcsoport: 3-5. osztály 4-6. osztály 

V. korcsoport 4-6. osztály 5- továbbképzősök 

VI. korcsoport: továbbképzősök továbbképzősök 

VII. korcsoport: tanár diák 

KÉTZONGORÁS ELŐADÁSOK 

VIII. korcsoport:  évfolyami megkötés nélkül. 

Különösen a továbbképzős növendékek esetén ajánlott a tanár-diák előadó páros! 

Hat és nyolckezes művekkel nem lehet jelentkezni. 

A nevezés feltétele: 

Egy növendék csak két páros tagjaként nevezhető. 

A verseny követelményei: 

I-VI. korcsoportban két különböző stílusú mű vagy mű részlet (tétel), melyből az egyik korcsoportonként kötött, 

a másik ettől eltérő stílusban szabadon választható.  

VII-VIII. korcsoport egy vagy több szabadon választható mű. 

A megadott műsoridő túllépése nélkül az elhangzó művek, tételek száma lehet kettőnél több.  

Eredetileg két kézre komponált mű négykezes átiratával, valamint versenyművek kétzongorás változatával nem 

lehet nevezni. 

A program a maximális műsoridőt nem lépheti túl! 

A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) a nevező intéz-

ménynek be kell mutatnia.  

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek. 

I-II. korcsoport: 

Kötelező egy XX. vagy XXI. századi mű. 

Egy szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum 5 perc. 
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III-IV. korcsoport: 

Kötelező egy klasszikus szerző műve. 

Egy szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum 6 perc. 

V-VI. korcsoport: 

Kötelező egy romantikus vagy impresszionista szerző műve. 

Egy szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum 8 perc. 

VII. korcsoport: Nincs stílus megkötés. 

Egy vagy több szabadon választott mű. A szabadon választott művek stílusban eltérőek legyenek! 

Műsoridő maximum 8 perc. 

VIII. korcsoport: Nincs stílus megkötés. 

Egy vagy több szabadon választott mű. A szabadon választott művek stílusban eltérőek legyenek! 

Műsoridő maximum 8 perc. 

Nevezés az országos döntőre: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.rozsavolgyi-gyarmat.sulinet.hu letölthető, 

amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni.  

Értékelés a döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők 

teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzők-

nek a műsoruk bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, 

ami legfeljebb 60 pont. 

Értékelési szempontok: Együttjáték, hangzás/szólamok közötti arányok, zenei megvalósítás, technikai felkészült-

ség, előadói készségek. 

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.  

A versenyen nevezési és regisztrációs díj nincs! 

Az országos döntő nevezési határideje: 2018. március 16. 

TERÜLETI VÁLOGATÓK 

A területi válogatók ideje: 2018. február 19-étől 2018. március 5-éig. 

A válogatók anyaga: Az országos döntő kötelező és szabadon választott művei.  

Követelmény: A területi válogatók versenyanyagát a döntőre nem lehet megváltoztatni. 

Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg: 

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium, OM azonosító: 027425 

7624 Pécs, Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu 

Terület: Baranya, Somogy, Tolna és Zala megye. 

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium, OM azonosító: 200423 

6722 Szeged, Tisza L. krt. 79-81. Honlap: www.konzi.u-szeged.hu 

Terület: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye. 

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 

031231 

4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap: www.debrecenizenede.hu 

Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 

Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 040006 

2000 Szentendre, Duna korzó 16. Honlap: www.vujicsics.net 

Terület: Nógrád és Pest megye. 
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Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 040150 

8500 Pápa, Korona u. 27. Honlap: www.bartokzi-papa.hu  

Terület: Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom, Fejér és Veszprém megye 

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége  

1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu 

A verseny rendezője, lebonyolítója: Budapest XIII. Kerületi Fischer Annie Zeneiskola - Alapfokú Művészeti 

Iskola, OM azonosító:039755 

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 21/b Honlap: www.13kerzeneiskola.hu 

Terület: Budapest.  

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2018. január 31-éig. 

A nevezés módja: A nevezési lap a területi válogatót rendező iskolák honlapjáról letölthető 2018. január 15-étől, 

amit a területi válogatót rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni.  

A nevezési határidőt be kell tartani! 

10 fő alatti nevezési létszám esetén az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről értesítést a 

nevezést befogadó rendező iskola küld. 

Értékelés a válogatókon: A 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított értékelési szempon-

tok alapján, egymástól függetlenül, egyénileg értékeli a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és 

tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzők műsorának bemutatására. A versenyzők végső 

pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont. 

Értékelési szempontok: Együttjáték, hangzás/szólamok közötti arányok, zenei megvalósítás, technikai felkészült-

ség, előadói készségek 

Az országos döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező 

iskola határozza meg. 

Az országos döntő nevezési határideje: 2018. március 16.  
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