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Temeljem članka 7. stavka 1. i članka 8. stavak 1. alineja 3. Statuta Zajednice amaterskih 
kulturno-umjetničkih udruga Krapinsko-zagorske županije (dalje ZAKUU KZŽ), Kolegij za Vokalnu glazbu 
- segment pjevački zborovi (u daljnjem tekstu: Kolegij) na sjednici od 10. svibnja 2018. donosi 
 
 
PRAVILA SMOTRE PJEVAČKIH ZBOROVA 
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 
 
 
SMOTRA PJEVAČKIH ZBOROVA ZAKUU KZŽA-a 
 
Članak 1. 
Smotra pjevačkih zborova (u daljnjem tekstu Smotra) je prikaz amaterskog zborskog pjevanja u 
Krapinsko-zagorskoj županiji, stimuliranje amaterskog rada i glazbenog stvaralaštva, razvijanje kritičkog 
odnosa prema glazbenim vrijednostima, međusobno upoznavanje i druženje sudionika Smotre.    
 
 
PRAVO SUDJELOVANJA NA SMOTRI 
 
Članak 2. 
Pravo sudjelovanja na Smotri imaju zborovi članovi Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih udruga 
Krapinsko-zagorske županije. 
Zborovi glazbenih škola, umjetničkih akademija i profesionalni pjevački zborovi nemaju pravo 
sudjelovanja na Smotri. 
Kolegij odabire organizatora i mjesto Smotre. 
Kolegij utvrđuje izbor zborova sudionika Smotre, određuje raspored nastupa i program Smotre.  
Broj pjevača u mješovitom, ženskom i muškom zboru ne može biti manji od 16. 
 
 
PRIJAVA ZA SMOTRU  
 
Članak 3. 
Skupština ZAKUU KZŽ u Programu rada usvaja Kalendar održavanja Smotre pjevačkih zborova na 
prijedlog Kolegija. 
Tajnik ZAKUU KZŽ upućuje poziv i prijavnicu za nastup na Smotri pjevačkih zborova. 
Zadnji rok za prijavu je 10 dana prije održavanja Smotre. 
Poziv za sudjelovanje na Smotri treba biti poslan najmanje 7 dana prije zadnjeg roka za prijavu. 
Datum i mjesto održavanja Smotre može se promijeniti samo odlukom Kolegija. 
 
Zborovi koji se prijave na Smotru ZAKUU KZŽ-a trebaju putem elektronske ili klasične pošte dostaviti 
sljedeće priloge: 

- popunjenu prijavnicu 
- kraći životopis zbora i dirigenta/umjetničkog voditelja  
- fotografiju zbora u digitalnom formatu 
- čitljive partiture prijavljenih skladbi za zborove koji su se prijavili za natjecanje (partiture je 

moguće donijeti i na sam dan natjecanja) 
 
 
SELEKTOR ILI STRUČNO POVJERENSTVO NA SMOTRI 
 
Članak 4. 
Selektora ili stručno povjerenstvo za SMOTRU određuje Kolegij. 
Selektor ili član stručnog povjerenstva ne smije biti dirigent zbora koji će nastupiti na Smotri. 
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Selektor ili stručno povjerenstvo sudjeluje na okruglom stolu o izvedenim programima s umjetničkim 
voditeljima zborova nakon Smotre. 
Selektor o nastupima svih sudionika Smotre podnosi pisano izvješće ZAKUU KZŽ-a, a ZAKUU KZŽ-a  
prosljeđuje izvješće sudionicima smotre i Kolegiju.  
Troškove puta i autorskog honorara selektora na smotri snosi ZAKUU KZŽ-a.  
Odluka selektora je konačna.  
 
 
ELEMENTI VREDNOVANJA 
 
Članak 5. 
Prilikom ocjenjivanja izvedbi zborova, selektori ili stručno povjerenstvo vrednuju sljedeće elemente: 
- odabir programa (težina i kvaliteta izabranih skladbi, inovativnost i cjelokupna koncepcija), 
- vokalno-tehničku pripremljenost (intonacija, dinamika, tempo, oblikovanost zborskog zvuka, artikulacija, 
dikcija, fraziranje, ritam,…) 
- interpretaciju (umjetnički dojam, stil, cjelovitost i uvjerljivost izvedbe) 
- opći dojam 
 
 
PROGRAM ZBOROVA 
 
Članak 6. 
Za zborove koji se žele natjecati slobodno odabran program je sastavljen od skladbi za natjecateljski i 
revijalni dio propisane minutaže bez stanki, a za ostale zborove po vlastitom izboru.   
Natjecateljski dio programa uključuje ocjenjivanje zborova od strane selektora ili stručnog povjerenstva na 
Smotri, a mora sadržavati skladbe ukupnog trajanja od 8 -12 minuta (trajanje glazbenog programa bez 
stanki). U programu je obvezno izvođenje najmanje jedne skladbe hrvatskog skladatelja, a preporuča se 
u program uvrstiti i skladbu kajkavske tematike. 
Dopušteno je izvođenje samo jedne zborske skladbe uz klavirsku pratnju pod uvjetom da je tako 
originalno skladana. 
Revijalni dio programa, mora biti ukupnog preporučenog trajanja od 3-5 minuta (trajanje glazbenog 
programa bez stanki). Temelji se prvenstveno  na prezentiranju popularnih djela hrvatske i svjetske 
zborske literature.  
Skladbe natjecateljskog dijela programa ne smiju se ponavljati u revijalnom dijelu. 
Sve skladbe moraju biti izvedene na jeziku na kojem su izvorno napisane. 
Ukoliko se skladba ne izvodi u originalnoj intonaciji, umjetnički voditelj je dužan prije početka nastupa o 
tome izvijestiti selektora ili stručno povjerenstvo. 
Zborovima koji se natječu na Smotri nije dozvoljeno izvođenje skladbi koje su izvodili tijekom svoja 
posljednja tri nastupa na Smotri ZAKUU KZŽ. 
 
 
NAGRADE I PRIZNANJA 
 
Članak 7. 
Nastupe zborova sudionika Smotre vrednuje selektor ili stručno povjerenstvo bodovima. 
Zborovima sudionicima, bit će dodijeljene zlatna, srebrna ili brončana plaketa ZAKUU KZŽ-a ili priznanje 
ZAKUU KZŽ-a ovisno o osvojenom broju bodova selektora ili srednjoj vrijednosti osvojenih bodova svih 
članova Stručnog povjerenstva. Bodovi se zborovima dodjeljuju u rasponu od 1 do 100. 
Selektor ili stručno povjerenstvo može dodijeliti sljedeće nagrade: 
- Zlatnu plaketu ZAKUU KZŽ-a, za sve zborove koji osvoje od 90 – 100 bodova 
- Srebrnu plaketu ZAKUU KZŽ-a, za sve zborove koji osvoje od 80 – 80,99 bodova 
- Brončanu plaketu ZAKUU KZŽ-a, za sve zborove koji osvoje od 70 – 79,99 bodova 
Najboljim zborom (ili zborovima) na Smotri biti će proglašen zbor (ili zborovi) s najviše osvojenih bodova. 
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Selektor ili stručno povjerenstvo može dodijeliti posebne nagrade (kao što su npr. Nagrada za najbolju 
izvedbu programa ili djela suvremenog skladatelja, najbolju izvedbu djela hrvatske folklorne baštine, 
najuspješniju izvedbu revijalnog dijela programa ili neku drugu) 
Svim zborovima i njihovim umjetničkim voditeljima na Smotri će se dodijeliti Zahvalnice ZAKUU KZŽ-a za 
sudjelovanje na Smotri. 
 
 
OPĆE ODREDBE 
 
Članak 8. 
Organizator Smotre pridržava sva prava snimanja (foto, audio i video) Smotre, objave snimaka, te izrade 
nosača zvuka svih nastupa bez naknade sudionicima. 
ZAKUU KZŽ-a ili Kolegij zadržavaju pravo oblikovanja konačnog programa Smotre.  
Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a biti će objavljena na web stranici ZAKUU KZŽ 
(http://www.zajednica-akuukzz.com/). 
 
 
Broj: 02-52/01-2018. 
Zabok, 10. svibnja 2018.   
 
 
 

Za kolegij vokalne djelatnosti 
Segment pjevački zborovi  
Armando Slaviček v.r. 
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