
Propozice oblastního kola HuSoBrKo 2022 (dále jen oblastní kolo) 

 

MÍSTO KONÁNÍ: Brno, Café Práh 

TERMÍN KONÁNÍ: 23. 4. 2022 od 11 hodin (sobota) 

POŘADATEL: HuSoBrKo - realizační tým 

 

FORMA PŘIHLÁŠKY: Přihlašování do oblastního kola je prostřednictvím přihláškového formuláře, který je 

k dispozici na webových stránkách www.husobrko.cz  

 

TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: Uzávěrka řádných přihlášek je 20. 4. 2022. Výjimku lze učinit pouze po 

předchozí domluvě soutěžícího s pořadatelem oblastního kola. 

 

POČET SKLADEB: Stanovený počet soutěžních skladeb pro oblastní kolo je 3. 

 

AUTORSKÁ ČÁST SOUTĚŽE: Jednotlivec nebo skupina mohou přihlásit do soutěže 1–3 vlastní skladby, 

které budou odehrány v rámci soutěžního vystoupení. Na tuto skutečnost je nutné upozornit v 

repertoárovém listu a připojit texty písní v samostatných souborech (doc, pdf, jpg), v případě 

cizojazyčných textů je nutno přiložit překlad. 

 

PODMÍNKY ÚČASTI V OBLASTNÍM KOLE 

HUDEBNÍ NÁSTROJE A OZVUČENÍ: Soutěžící interpreti používají výhradně vlastní nástroje, vč. bicích a 

kláves. Pořadatel oblastního kola zajišťuje jen zvukový aparát včetně obsluhy (aparát nezahrnuje 

kytarová ani basová komba). 

 

ROZPIS SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍ 

Jednotlivci a dua 

JA nar. 2011 a mladší 

JB nar. 2007–2010 

JC nar. 2002–2006 

JP nar. 2006 a mladší s živým doprovodem dospělého, jiné osoby (dospělá osoba pouze doprovází, nesmí 

zpívat). 

Hudební skupiny 

http://www.husobrko.cz/


SA nar. 2011 a mladší 

SB nar. 2007–2010 

SC nar. 2002–2006 

SP skupina dětí nar. 2006 a mladší s pedagogickým doprovodem 

T zpívající oddíl – děti nar. 2006 a mladší s živým doprovodem dospělého (dospělá osoba pouze 

doprovází, nesmí zpívat). 

 

ZAŘAZENÍ DO KATEGORIÍ A ROZPIS VYSTOUPENÍ 

V oblastním kole jsou soutěžící zařazováni do věkových kategorií, ve kterých absolvovali oblastní kolo. 

Pokud byly v některém oblastním kole určité kategorie sloučeny, budou při RF (republikovém finále) tito 

vítězové takto sloučených kategorií zařazeni do kategorií přesně podle soutěžního řádu. 

Pořadí jednotlivých vystoupení v kategoriích určuje výhradně dramaturg soutěže, tedy pořadatel, a to 

před zahájením soutěže. 

Prezence účastníků probíhá před zahájením soutěže. Při prezenci každá soutěžní výprava doplní podpisy 

na připravené formuláře.  

 

STRAVOVÁNÍ 

Pořadatel oblastního kola nabízí v průběhu konání soutěže možnost stravování přímo v Café Práh nebo v 

přilehlém okolí (OC Vaňkovka).  

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Účastí v oblastním kole dává soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce organizátorovi souhlas se 

zpracováním osobních údajů pro potřeby soutěže, s pořízením fotografií, videozáznamu a zvukových 

nahrávek k následné propagaci.  

Pořadatel oblastního kola si vyhrazuje právo změnit propozice z organizačních důvodů. 

 


