
Okresní kolo sout�že ZUŠ ve h�e na smy�cové nástroje, okres Brno – venkov

organizátor sout�že - ZUŠ O�echov, Komenského 4

Sout�ž se koná 7. b�ezna 2014 v ZUŠ Mod�ice Benešova 271

�ASOVÝ HARMONOGRAM

Vylosování písmene – 7.30 hodin
P�edstavení poroty v 7.55 hodin a následn� zahájení sout�že 

Hra na smy�cové nástroje (sólo, sólo s doprovodem)
I. kategorie po�et sout�žících za�átek

housle 13 8,00 hodin
porada poroty 

violoncello 3 9,30 hodin
porada poroty

II. kategorie
housle 7 10,00 hodin

violoncello 1
porada poroty

III. kategorie
housle 2 11,35 hodin

violoncello 2
porada poroty

IV. kategorie
housle 5 12,30 hodin

violoncello 2
porada poroty

Vyhlášení výsledk� I. - IV. v 14.00 hodin

VI. kategorie
housle 6 14.30 hodin

porada poroty 
VII. kategorie

housle 3 16,00 hodin
VIII. kategorie

housle 1
porada poroty

IX. kategorie
housle 3 17,10 hodin



Koncertantní obsazení
III. kategorie po�et sout�žících

housle 1 konec 18.00 hodin 
porada poroty

Vyhlášení výsledk� VI. – IX kategorie a koncertantního obsazení
v 18,15 hodin.

P�edpokládané ukon�ení sout�že 18.30 hodin.

***

Po�adí,  v jakém  budou  sout�žící  vystupovat,  ur�í  písmeno,  které  bude  vylosováno  v 7.30
hodin.

Prezence sout�žících bude probíhat po celou dobu sout�že.

Startovné �iní 70,- K�. Každý sout�žící obdrží balí�ek s ob�erstvením (bageta) a malý dárek.
Nápoje po celou dobu sout�že pro sout�žící a pedagogy zdarma.  

Budova Základní um�lecké školy v Mod�icích se nachází na ulici Benešova 271. Je to rohový
p�ízemní d�m u telefonní budky. Bližší up�esn�ní polohy školy naleznete na  www.zusmore.cz na
lišt� kontakty – mapa. Budova školy bude otev�ena od 7 hodin. Parkování aut možné v p�ilehlých
ulicích.

V p�ípad�  zájmu o  zakoupení baget pro klavírní  korepetitory a pedagogický doprovod,  prosím
zašlete p�íslušný po�et do pond�lí 3. 3. na email zus.orechov@volny.cz, abychom je mohli pro vás
objednat.

Kontakty pro p�ípadné bližší informace:
�editel školy Mgr. Petr K�ivánek 737 044 728
zástupce �editele školy Barbora K�emenáková 604 942 427

P�ejeme Vám pohodový a úsp�šný den u nás v Mod�icích.
T�šíme se na Vás. 

Mgr. Petr K�ivánek
�editel školy 


