
 

 

LITVÍNOVSKÉ DŘEVOHRANÍ 2021 
FORMOU VIDEONAHRÁVEK 

 

 INFORMACE A POKYNY  
 

Termín odeslání online přihlášky: do 10. května 2021  

Termín odeslání videonahrávky:       do 15. června 2021 

 

Pravidla soutěže zůstávají stejná dle propozic, s výjimkou následujících bodů: 

2.1 Startovné: Startovné činí 450 Kč na každého účastníka soutěže. Pokud účastník soutěží v několika 

souborech, nebo v souboru a zároveň sólově, musí startovné zaplatit vícekrát. Výzva pro platbu startovného 

vám přijde na email zadaný v online přihlášce po skončení přihlašování, tj. po 10. květnu 2021. 

3.2 Termín podání přihlášky: Konečný termín pro podání přihlášky je 10. květen 2021. Výjimku lze učinit po 

domluvě s pořadatelem. 

4.3 Sólisté: Soutěže se mohou zúčastnit všichni sóloví hráči na dřevěné dechové nástroje kromě zobcových 

fléten. Hráč může předvést sólovou skladbu, nebo skladbu s doprovodem klavíru (nebo jiného nástroje). Nebo 

může využít doprovod nahraný na CD, či jiném nosiči, v tomto případě při tvorbě soutěžní nahrávky pustí 

doprovod (například z počítače, nebo jiného zařízení) a provede soutěžní skladbu.  

5.3  Vyhlášení výsledků: Vyhlášení výsledků proběhne maximálně do 14 dnů po termínu odeslání nahrávky. 

 

PRAVIDLA PRO VIDEONAHRÁVKY 

1. Soubor nahrajte na google disk a pošlete odkaz na e-mail: soutezkomoriny@zuslitvinov.cz. Je možné 

soubor zaslat i pomocí www.uschovna.cz, nebo www.leteckaposta.cz . Do e-mailu uveďte přesnou minutáž 

všech částí skladeb, tj. kdy skladba začíná a kdy končí. (Příklad - W. A. Mozart, I. věta 0:45 - 4:38, II. Věta 

5:12 - 8:26, When the Saints go marching in 9:00 - 12:05) 

2. Celý soutěžní záznam (i v případě několika odlišných skladeb) musí být nahrán bez přerušení. Na začátku 

videa zazní věta. Natáčím videonahrávku pro soutěž Litvínovské Dřevohraní 2021. Dále bez střihu začne 

soutěžící provádět celé soutěžní číslo. 
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3. Technické požadavky: Video formát: MP4, nebo MOV, minimální rozlišení HD Ready 720p (1280 × 720px), 

formát obrazu 16: 9, formát na šířku (ne na výšku). Vyšší rozlišení je povoleno, ale poměr 16: 9 musí být 

zachován. 

4. Nepřidávejte další efekty, ani vizualizace do videa (text, animace, atd.). 

5. Název videosouboru:  

 Sólisté: kategorie_soutěžící - příjmení_jméno_nástroj  např. I./a_Koza_Jan_klarinet.mp4 

 Soubory: kategorie_název souboru, např. I./b_soubor_Harmonie.mp4 

6. Po celou dobu natáčení musí být vidět na všechny účinkující.  

 

Doporučení k nahrávání videa: 

 Pokud nahráváte na videokameru, nebo mobilní telefon, použijte stativ - kvůli stabilitě záznamu.      

Nedržte při nahrávání zařízení v ruce. 

 Zabraňte veškerému hluku z okolí. 

 Vyvarujte se míření světla do kamery. 

 Použijte dostatek světla, aby video nebylo tmavé. 

 

 

 

 

 

 

  


