
             

Jamriška Dianiška Šianský Novák

1 MDH HODRUŠANKA BB 96 96 92 97 381 95,25 zlaté cum laude 1.

2 MDH GRINAVANKA BA 93 92 91,5 96 372,5 93,125 zlaté cum laude 2.

3 MDH MOSTARENKA BB 87 86 91,5 89 353,5 88,375 zlaté 3.

4 MDH KOLÁROVIČANKA ZA 89 87 88 88 352 88 zlaté 4.

5 MDH VYCHODŇARE PV 85 80,5 87 85 337,5 84,375 zlaté 5.

6 MDH VLAŠANKA KE 79 74 73 79 305 76,25 strieborné 6.

7

8

predseda poroty        

    V  mene celej odbornej poroty chcem vyjadriť plnú spokojnosť s úrovňou Celoslovenskej súťažnej prehliadky MDH v Lednických Rovniach 2017. Členovia 

odbornej poroty nemali ľahkú úlohu pri hodnotení, pretože výkony jednotlivých dychových hudieb boli veľmi vyrovnané a  názory na výkony jednotlivých hudieb i 

sólistov boli veľmi podobné. Laureátom súťaže sa v tomto ročníku stala  a v zlatom pásme cum laude skončila DH Hodrušanka z Hodruše čím potvrdila aj svoj 

Titul laureáta z roku 2009 v suverénnom výkone na súťaži. I keď sa v tomto roku pre technické problémy víťazov krajských kôl v Trenčianskom, Trnavskom a 

Nitrienskom kraji zúťastnilo súťaže iba 6 DH z toho 2 z BB kraja, úroveň súťaže tým neutrpela a objavili sa po dlhom čase DH z Košického a Prešovského kraja. 

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 s vedúcou p. Annou Zbínovou, tejto akciovej spoločnosti za bezproblémové materiálne a 

technické zabezpečenie oboch dní súťaže, ocenení a hladký priebeh Galaprogramu, Združeniu dychových hudieb Slovenska a Združeniu skladateľov dychovej 

hudby,ako odborným garantom 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.

       tajomník poroty

P.č.
Celkom 

body

Výsledný 

priemer 

bodov

Pásmo

Celkové 

umiestne

nie

Porotca (meno, udelené body)
Názov dychového orchestra

VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÚŤAŽE (PREHLIADKY)

Dátum: 17. – 18. júna 2017

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

Miesto: Lednické Rovne

Celkové hodnotenie súťaže (stručne):




