
             

Hudec Baláž Bróska Novák

1 MDH BOJNICKÁ KAP. TN 95 95 94 95 379 94,75 zlaté cum laude 1
2 MDH FOR BRATISLAVA BA 94 93 93 92 372 93 zlaté cum laude 2
3 MDH FATRANKA ZA 93 91 92 92 368 92 zlaté cum laude 3
4 MDH POV. VESELKA TN 86 83 87 82,5 338,5 84,625 zlaté

5 MDH SITŇANKA BB 84 88 83 83 338 84,5 zlaté

6 MDH .SELČIANKA BB 84 86 84 83 337 84,25 zlaté

7 MDH POPRADČANKA PV 82 84 82 83 331 82,75 zlaté

8 MDH GRINAVANKA BA 75 75 73 79 302 75,5 strieborné

 

predseda poroty        

Celkové hodnotenie sú ťaže (stru čne):

                                                                                                                 

       tajomník poroty
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Porotca (meno, udelené body)
Názov dychového orchestra

VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÚ ŤAŽE (PREHLIADKY)

    Dátum: 21. – 23 júna.2013

     Kategória: MDH - spoluNázov súťaže (prehliadky):                   XXII. Celoštátna súťaž a prehliadka  malých dychových hudieb                                                

Miesto: Lednické Rovne

     V  mene celej odbornej poroty chcem vyjadriť plnú spokojnosť s úrovňou Celoslovenskej súťažnej prehliadky MDH v Lednických Rovniach 2013. Členovia 
odbornej poroty sa vzácne zhodli pri bodovaní jednotlivých hudieb, žiadne veľké rozpory v bodovaní neboli a členovia poroty majú dobrý pocit z toho, že 
názory na výkony jednotlivých hudieb i sólistov boli veľmi podobné. Príjemným prekvapením súťaže bol najmladší účasnik súťaže dychová hudba FOR 
Bratislava, ktorá ako debutant získala zlaté pásmo cum laude. Ako predseda poroty, chcem vyjadriť poďakovanie NOC  a Mgr. Buričovi za prístup k príprave a 
vyhláseniu krajských kôl i Celoslovenskej súťaže, ktorá vyvrcholila kvalitným podujatím v tomto žánri v Lednických Rovniach. Za dobrú prípravu a organizáciu 
chceme vysloviť poďakovanie obci Lednické Rovne, hlavnému sponzorovi Rona a.s. a tiež vedeniu a pracovníkom kultúrneho domu tejto akciovej spoločnosti 
za bezproblémové materiálne a technické zabezpečenie oboch dní súťaže, ocenení a hladký priebeh Galaprogramu, Združeniu dychových hudieb Slovenska, 
ako odbornému garantovi za prípravu materiálov povinných skladieb, harmonogramu súťaže, odborného seminára a monsterkocertu, Považskému 
osvetovému stredisku za prípravu bulletinov, plagátov a diplomov súťaže a všetkým spoločne za propagáciu a šírenie dobrého mena dychovej hudby. 
Vysledky súťaže sú uvedené prehľadne v tabulke vyššie. 


