
ПРОПОЗИЦИЈЕ 24. ТАКМИЧЕЊА МЛАДИХ ПИЈАНИСТА 
 

Члан 1. 

 

24. међународно такмичење младих пијаниста одржаће се у Шапцу, од 28. фебруара  

до  3. марта 2020.године. 

Оснивач и организатор такмичења је Музичка школа “Михаило Вукдраговић“ Шабац. 

Такмичење је намењено млађим пијанистима – редовним  и ванредним ученицима 

основних и средњих музичких школа, до 19 година старости. 

Уметничка категорија  намењена је старијим пијанистима и уметницима, старости до 26 

година. 

 

Члан 2. 

 

Такмичење се одвија по следећим категоријама: 

 

ПРЕТКАТЕГОРИЈА 

кандидати рођени 2011. год. и млађи 

слободан програм у трајању до 5 минута 

 

КАТЕГОРИЈА А      
кандидати рођени 2009. год. и млађи 

соната или сонатина ( један или више ставова ) или варијације / фантазија / рондо и 

слободан програм у укупном трајању до 8 минута 

 

КАТЕГОРИЈА B 
кандидати рођени 2007. год. и млађи 

соната или сонатина ( један или више ставова ) или варијације / фантазија / рондо и 

слободан програм у укупном трајању до 12 минута 

 

КАТЕГОРИЈА C 
кандидати рођени 2005. год. и млађи 

соната ( један или више ставова ) или варијације / фантазија из епохе класицизма и  

слободан програм у укупном трајању до 15 минута 

 

КАТЕГОРИЈА D 
кандидати рођени 2003. год. и млађи 

соната ( један или више ставова ) или варијације из епохе класицизма и  

слободан програм у укупном трајању до 18 минута 

 

КАТЕГОРИЈА E 
кандидати рођени 2001. год. и млађи 

соната ( један или више ставова ) или варијације из епохе класицизма и 

слободан програм у укупном трајању до 20 минута 

 

УМЕТНИЧКА КАТЕГОРИЈА 
кандидати рођени 1994. год. млађи 

 

Такмичење се одвија у две  етапе. 

1.етапа – трајање од 15-20 минута 



Обавезан програм : 

I став сонате или варијације W.A.Mocart, J.Haydn, L.V.Bethoven (осим op.49 и op.79) . 

виртуозна етида F.Chopin, F.Liszt, S.Rachmaninoff, A.Skrjabin или  C. Debussy 

- остатак програма по слободном избору 

 

2. етапа – трајање од 30-35 минута 

слободан програм 

 

Члан 3. 

 

Укупан програм до одређене минутаже по категоријама мора садржати најмање две 

стилске епохе. 

Програм се изводи напамет. 

 

Члан 4. 

 

Бодовање учесника за преткатегорију, A, B, C, D i E категорију: 

I награда  од 95 до 100 бодова 

II награда од 85 до 94,99 бодова 

III награда од 75 до 84,99 бодова 

похвала од 65 до 74,99 бодова 

 

Бодовање учесника у уметничкој категорији: 

У другу етапу  пролази шест такмичара са највећим бројем поена. 

Након  друге етапе жири рангира такмичаре по месту. 

 

Члан 5. 
 

Победник сваке категорије осваја трофеј такмичења. 

 

Жири може доделити титулу лауреата млађих категорија ( А, B и C ) и  

титулу лауреата старијих категорија ( D и Е ).  

 

 

Жири може доделити и више посебних награда, као што су: најмлађи учесник такмичења, 

најбоље извођење композиција из одређених стилских епоха и друге награде. 

 

Педагози добијају дипломе за учешће на такмичењу и почасне дипломе за 

високопласиране такмичаре. 

 

Члан 6. 

 

Сви победници категорија и лауреати ће наступити на свечаном отварању 25. 

Међународног такмичења младих пијаниста. 

Лауреати млађих и старијих категорија изводе концерт у целости са гудачким камерним 

оркестром. 

Победници категорија изводе по један став концерта са гудачким камерним оркестром. 

 



Члан 7. 
 

Три првопласирана такмичара у Уметничкој категорији добијају новчане награде: 

 

I место – новчана награда у износу од 800 еура, односно 96.000,00 динара 

II место – новчана награда у износу од 400 еура, односно 48.000,00 динара 

III место – новчана награда у износу од 200 еура, односно 24.000,00 динара 

 

Финалистима такмичења у Уметничкој категорији жири може доделити специјалне 

награде: за најперспективнијег пијанисту, за највиртуозније извођење, за најбоље извођење 

композиција из одређених стилских епоха. 

 

Организатор задржава право да откаже такмичење кандидата у Уметничкој категорији, 

уколико се не пријави најмање 20 такмичара. У случају отказивања такмичења, 

организатор ће благовремено обавестити такмичаре и извршити повраћај уплаћеног новца 

на име донација. 

 

Члан 8. 

 

Пријаве за учешће на такмичењу се подносе искључиво електронским путем на мејл 

адресу: takmicenjemvukdragovic@gmail.com. 

 

Образац пријаве се може преузети са званичне инертнет странице школе на  адреси: 

www.mvukdragovic.rs 

 

Уз пријаву кандидати достављају: 

 скениран извод из матичне књиге рођених или скениран пасош 

 доказ о уплаћеној донацији 

 колор фотографију димензија 

 

Рок за подношење пријава је 31.01.2020.године 

 

Члан 9. 

 

Донација за такмичење износи: 

 

 за такмичаре у преткатегорији и категорији А - 30 еура, односно 3.600,00 динара;  

 за такмичаре у B и C категорији – 40 еура, односно 4.800,00 динара;  

 за такмичаре у D и E категорији – 50 еура, односно 6.000,00 динара;  

 за такмичаре у Уметничкој категорији – 80 еура, односно 9.600,00 динара;  

 

Такмичари - држављани Републике Србије донацију уплаћују на текући рачун школе ( 840-

4357760-23, модел 97, позив на број 34-01632-744121-00-08-912 ). 

 

Такмичари из иностранства донацију уплаћују при доласку на такмичење на благајни 

школе. 
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