
A VKE Magyar Vadászkürt Egylet vizsga és versenyszabálya 

 

A szabályzat a VKE Magyar Vadászkürt Egylet által szervezett minősítő vizsgán, országos és 

nemzetközi versenyen alkalmazható. 

 

Általános feltételek: 

Kategóriák:  

A kat.  vegyes vadászkürt-B csapat, 

tiszta középkürt-B csapat 

B kat.  tiszta parforce-B csapat 

Esz kat. csak parforce-Esz  csapat 

Szólista egyéni kürtösök 

 

• Vegyes csoportnál minimum hat fő, Parforce csoportnál minimum négy, a tiszta 

középkürtös csoportoknál legalább öt fő a kötelező résztvevők száma. 

• Versenyen minden kategóriába lehet nevezni, de mindenhol csak egyszer lehet fellépni.  

• Csoportoknál egységes ruha, szólistánál vadászias viselet kötelező, ellenkező esetben 

pontlevonás jár, zsűritagonként 3-3 pont. 

• Versenyen minden vadászkürtös csoport B hangszerekkel 5 darabot ad elő, minősítő vizsgán 

3 darabot, melyből egy kötelező kettő pedig szabadon választott, Szólista versenyen 3 darab, 

amiből kettő kötelező.  

• Vegyes B csoportnál az előírt darabot négy szólamban kell előadni, minimum 2 parforce 

kürt bevetésével.  

• Saját darabokat a zsűri nehézsége szerint előzőleg rangsorolja 3 pont a maximum. 

• A darabokat a megadott sorrendben kell előadni, karmester és vezénylő nélkül. 

• A verseny helyszínén befújni nem lehet. Ehhez a rendezőknek külön helyiséget kell 

biztosítani. 

• A zsűri nemzetközi versenyen öt fő, országos versenyen és vizsgán legalább három főből 

áll.  

• A pontozás a felállástól kezdődik és addig tart, míg a szereplők le nem vonulnak a 

színpadról.  

• A versenyen felállás után befújásként minden vadászkürtös csoport előadhat egy darabot 

(maximum 8 ütem terjedelemben), amely nincs benne a műsorában és a zsűri nem értékeli.  

• A csapatok sorrendjét a jelentkezés sorrendje határozza meg. Kért időpontot esetenként a 

zsűri engedélyez. 

 

Hangszerekre és az előadásra vonatkozó feltételek: 

• A versenyen és vizsgán használatos hangszerek: középkürt (Fürst Pless B), Parforce (B/Esz) 

ventil nélkül. 

• Ventil használata tilos, B/Esz váltó megengedett 



• Kottaállvány használata tilos, a darabokat kotta nélkül kell előadni 

• Kottából játszásnál (csipesz segítségével) darabonként és bírónként pontlevonás jár. 

• A darabot a kotta szerint feltüntetett tempóban kell előadni, a szignálok gyors, flott egymás 

utáni előadására kell törekedni. 

 

A kürtös csapattal szemben támasztott követelmények 

• Minden résztvevő aktív tag legyen a vadászkürtös csoportban. 

• Minden fúvós csak egy csapattal léphet fel.  

• A kürtmester (vezető) a csapatban áll és nem előtte.  

 

Nevezési feltételek 

A nevezési díjat minden esetben a rendezők határozzák meg. 

A versenyzők, vizsgázók a szabadon választott szignálok partitúráját minimum egy hónappal a 

verseny előtt kötelesek megküldeni a rendezők részére 6 példányban.  

A rendezők az előírt partitúrát nemzetközi verseny és országos minősítő vizsga előtt hat 

hónappal, hazai verseny előtt legalább két hónappal a kötelesek közzé tenni, illetve a 

jelentkezőknek kiküldeni. (posta, internet stb.).  

 

Díjazás 

Minden fellépőnek oklevél, arany, ezüst, bronz díjba sorolással 
 


