3. Tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko v
Dobrepolju, v okviru prireditve »Dobrepoljsko
krompirjevanje«
(Vir: https://www.facebook.com/turisticnodrustvo.dobrepolje)

Pravila tekmovanja
Tekmovanje bo potekalo v soboto, 27.08.2022 s pričetkom ob 15.00 uri, na
glavnem trgu na Vidmu pred občino, v okviru prireditve »Dobrepoljsko
krompirjevanje«.
1. Člen: lokacija tekmovanja
Videm, 1312 Videm-Dobrepolje (na trgu pred občino Dobrepolje)
2. Člen: pogoji za udeležbo
Tekmovanja se lahko udeležijo vsi harmonikarji na diatonični harmoniki, ne
glede na starost, spol in narodnost. Tekmovalec je lahko tudi državljan druge
države.
3. Člen: starostne skupine
1. – rojeni 2013 in kasneje
2. – rojeni 2010-2012
3. – rojeni 2004-2009
4. – rojeni 1997-2003
5. – rojeni 1996 in starejši
Organizator ima pravico, da skupine spremeni.
4. Člen: tekmovalni program in čas igranja
Vsak tekmovalec zaigra eno skladbo poljubnega izbora. Tekmovalec lahko igra
med 3 in 5 minut. V primeru bistvenega preseganja predpisanega časa nastopa,
lahko žirija nastop tekmovalca prekine.
Prijavnico dobite preko spodaj navedenih elektronskih naslovov ali pokličite na
podane telefonske številke.
Prosimo vas, da v prijavnico izpolnite vse postavke in napišete kakšno
zanimivost in nekaj o sebi in svoji karieri.
Vsak tekmovalec prejme zahvalo za sodelovanje, najboljši trije v vsaki kategoriji
pa prejmejo pokale.
Sledi tudi podelitev pokala za najmlajšega in najstarejšega tekmovalca.

Prijavnina za tekmovalca znaša 15,00 eur, ki se jo plača na dan tekmovanja. V
prijavnino je všteta malica in pijača, katere bon dobite ob prijavi.
Vsak tekmovalec se predstavi z eno skladbo po želji, tekmovalci pa bodo
razvrščeni v pet starostnih skupin.
Prosimo vas, da se na tekmovanje javite najmanj pol ure pred pričetkom
tekmova
nja, prav tako vas prosimo, da med nastopi tekmovalcev ne vadite, saj s tem
motite nastopajoče.
Prijave pošljite najkasneje do četrtka 25.08.2022, v pisni obliki na priloženi
prijavnici, na spodaj navedene elektronske naslove, po navadni pošti ali osebno
na spodnji naslov društva.
OSTALE INFORMACIJE DOBITE NA:
- PRIMOŽ ŠTEFANC, GSM: 041/402-780 ali na primoz.stefanc@amis.net
TURISTIČNO DRUŠTVO DOBREPOLJE
VIDEM 35
1312 VIDEM-DOBREPOLJE
Vodja tekmovanja: Primož Štefanc
Predsednica TD Dobrepolje: Dušica Hočevar

