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X. ORSZÁGOS GITÁRVERSENY 

H. Villa-Lobos 135. születésnapjára 

A verseny időpontja: 2022. április 01-03. 

Rendező: Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola 

OM azonosító: 040015 

2600 Vác, Konstantin tér 8. 

Tel: 06- 27-317-180 

Email: bartokami.vac@gmail.com 

Honlap: www.pikethy.net 

A verseny célja: A szakgimnáziumi gitár tanszakos növendékek pedagógiai eredményeinek 

bemutatása. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Országos forduló (kieséses rendszerű) 

Az országos forduló elődöntő–döntő formában kerül megrendezésre.  

A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon 

való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz! 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, 

étkezés) a nevező intézmény gondoskodik. 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 9. évfolyam, (1.) 

II. korcsoport: 10-11. évfolyam, valamint a szakképző 1/13. évfolyam, (2-3) 

III. korcsoport: 12-13. évfolyam, valamint a szakképző 2/14. évfolyam tanulói. (4-5) 

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 

kérésre be kell mutatni. 

I. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelezően választható művek: 

H. Villa-Lobos: Cinq Preludes – egy szabadon választott Prelűd 

Szabadon választott műsor 

A tiszta játékidő 10-13 perc. 

Döntő: 

Kötelezően választható mű: 

Egy vagy több tétel F. Tarrega műveiből  

Szabadon választható a kötelezőtől eltérő stílusú mű(vek) 

A tiszta játékidő 10-13 perc. 

II. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelezően választható művek: 

H. Villa-Lobos: Suite Populaire Bresilienne – egy szabadon választott tétel 

Szabadon választható a kötelezőtől eltérő stílusú mű(vek) 
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A tiszta játékidő 12-15 perc 

Döntő: 

Kötelezően választható mű: 

1. Két tetszőleges, különböző karakterű barokk tánctétel 

2. F. Moreno-Torroba és/vagy A. Lauro szabadon választott műve(i) 

Ha marad még játékidő: szabadon választható mű(vek) 

A tiszta játékidő 12-15 perc 

III. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelezően választható művek: 

1. H. Villa-Lobos: Douze Etudes - egy szabadon választott etűd 

2. Egy vagy több mű/tétel L. Legnani vagy N. Paganini műveiből 

Szabadon választott mű(vek) 

A tiszta játékidő 18-20 perc. 

Döntő: 

Kötelezően választható mű: 

J. S. Bach egy kezdőtétele a következő művekből: BWV 995, 996, 998, 1001, 1002, 1003, 

1004, 1005, 1006a 

Szabadon választott művek a 18-19 századi mű(vek) 

Szabadon választható 20-21. századi mű(vek) 

A tiszta játékidő 18-20 perc. 

Értékelés az országos döntőn: 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.  

Értékelési szempontok: előadásmód, stílusismeret, technikai tudás. 

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

valamint a magyar 20. századi, illetve kortárs zene előadásáért különdíjat adhat ki.  

A nevezés módja: A versenykiírás mellékleteként megjelenő – az Oktatási Hivatal, illetve 2022. 

február 1-től az országos döntőt rendező iskola honlapjáról letölthető – nevezési lap használata 

kötelező! A géppel kitöltött nevezési lapot nyomtatás majd aláírás és bélyegzés után szkennelve 

(PDF formában) elektronikusan a rendező iskola e-mail címére kell elküldeni 2022. február 15-

ig. 

A nevezési határidőt be kell tartani! 

Az országos forduló nevezési határideje: 2022. február 15. 


