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организира 

 МУЗИКАЛЕН ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 НА КЛАСИЧЕСКА И ПОПУЛЯРНА МУЗИКА – 

 ПЕВЦИ И ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ 

 

 Регламент: 

 ПРАВО НА УЧАСТИЕ ИМАТ ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ ОУ „ПЕЙО К. ЯВОРОВ“  

Целта на конкурса е да се даде възможност за изява на младите талантии да се  

насърчи желанието им да свирят и пеят, да се утвърди в тях вкус към най-

добрите образци на българската и световна класическа, поп, рок и джаз 

музика. 

  Конкурсът включва: 

  Индивидуално или групово изпълнение на ученици в следните раздели: 

  • Поп, рок и джаз пеене 

  • Музикални инструменти и групи 

  Участниците в раздел Поп, рок и джаз пеене се състезават в две възрастови   

групи: 

  Първа възрастова група – от 1 до 4 клас 

  Втора възрастова група – от 5- 7 клас 

  Участниците в раздел Поп, рок и джаз пеене се състезават в следните   

категории: 

  • Индивидуални изпълнители; 

  • Дуети 

  •  Групи 

  Участниците в раздел Музикални инструменти и групи се състезават в две 

възрастови групи: 

  Първа възрастова група – ученици до четвърти клас 

  Втора възрастова група – ученици от пети до седми клас. 



    

      Правила за участие: 

 Желаещите да участват в конкурса изпращат видеозапис с тяхно 

изпълнение 

 Участниците трябва да изпратят един видеоклип  с изпълнението си или 

линк за видео в YouTube или Google диск. 

 Изпълнението  в раздел поп, рок и джаз пеене трябва   да   бъде   

съпроводено   с инструментален     запис - синбек. 

   Плейбек не се допуска!!!        

   КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

    Ритмичност и интониране 

   Техничност на изпълнението 

   Степен на трудност 

   Цялостно сценично поведение и въздействие 

 

   Изисквания за видеофайловете: 

-  Приемат се любителски и професионални видеозаписи, направени най- 

късно  до 14. 01. 2022г. 

-  За любителските записи използвайте най-високата разделителна способност 

на Вашето снимачно устройство и снимайте от статив, хоризонтално. Преди  

да изпратите файла, проверете за аудио и видео дефекти. Препоръчителен     

формат на видеото.mp4 –8 MB, HD. 

-  Озаглавявайте видеофайловете  с името и фамилията на изпълнителя, както 

и класа. 

 

Изпращайте готовите записи на marinova@ouyavorov.org 

Награди: 

   - награди за І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място  

  - поощрителни награди 
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