
Regulamin XV Kaszubskiego Przeglądu Sygnałów i Muzyki 

Myśliwskiej 

Sierakowice 13 lipca 2019 r. 

 
                                              

I. Konkurs sygnalistów myśliwskich -  kategorie solowe D, C, B i A   
             w/g Regulaminu Konkursów Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ dla konkursów 

            ogólnopolskich i regionalnych, patrz:  www.muzyka.mysliwska.pl 

 

I. Przegląd w kategorii Muzyka Myśliwska  „MM” 

            A. Przegląd odbędzie się w klasach MB i MEs. 

            Obowiązują   trzy utwory o tematyce myśliwskiej, nie przekraczające łącznie 7 min.,  

            z wyłączeniem sygnałów myśliwskich zatwierdzonych przez NRŁ (tzw. zielona książeczka) 

            B. W klasie MB organizatorzy ogłaszają konkurs na najlepsze wykonanie  

               „Hejnału Festiwalu Kultury Łowieckiej KNIEJA”,  który może być przez wykonany   

               przez zespoły,  jako 4-ty utwór w występie konkursowym. 

             Jury w tej kategorii przyzna trzy nagrody -  za  I, II, III miejsce,  a zespoły oceniane będą 

             wg następujących kryteriów: 

 

1. Wrażenie artystyczne! 

2. Zgodność z zapisem nutowym. 

2. Trudność wybranego repertuaru. 

3. Ogólna prezentacja zespołu. 

 

            W tej kategorii składy zespołów powinny być min.3 osobowe. Dopuszcza się                                                                               

             możliwość korzystania z nut. Przed rozpoczęciem przesłuchań zespołowych, wykonawcy                           

             proszeni są o dostarczenie jurorom  trzech  kompletów partytur. 

 

    Przegląd „O fanfarę żurawia” 

   

        Przegląd „O fanfarę żurawia” -  dla myśliwych sygnalistów nie biorących udziału w   

       corocznych konkursach regionalnych i ogólnopolskim , a ogrywających   polowania    

       zbiorowe i  uroczystości w swoich kołach łowieckich. 

       W występie konkursowym zaprezentować należy dwa dowolne sygnały związane z   

       polowaniem  zbiorowym. 

 

      Nagrodą w tej rywalizacji jest płaskorzeźba „ŻURAWIA” wykonana przez artystę  

      rzeźbiarza  pana   Bernarda  Osowskiego. 
    

 

A.     Warunki dopuszczenia do udziału w przeglądzie.  

 

1. Do przeglądu w kategorii Muzyki Myśliwskiej mogą przystąpić wykonawcy, którzy 

zgłosili swój udział w terminie ustalonym przez organizatorów ( 13 lipca 2018 r.). 

2. W przeglądzie mogą wziąć udział tylko muzycy amatorzy. 

3. Wszystkie pozostałe wymagania – zgodnie z regulaminem konkursów  KSM PZŁ. 

4. Zgłoszenia elektroniczne na stronie konkursu, za pośrednictwem wypełnionych     

formularzy ONLINE, na portalu www. muzyka.mysliwska.pl 

  

http://www.muzyka.mysliwska.pl/


B.. Nagrody 

 

Wręczenie nagród za zdobycie I miejsc  w  klasach  D,C,B i A w kategorii solistów oraz pierwszym 

trzem miejscom w kategorii Muzyka Myśliwska odbędzie się w Drewnianym Zabytkowym 

Kościele o godz. 15. Po wręczeniu nagród udamy się do Ołtarza Papieskiego, gdzie odbędzie się 

Koncert laureatów a po nim nastąpi Msza Hubertowska, której muzyczną oprawę zapewni Klub 

Sygnalistów Myśliwskich Gminy Sierakowice „Niedźwiadki”.  

 

 

W ramach Koncertu laureatów zdobywca I miejsca w każdej klasie solowej wykonuje dla zebranej 

publiczności popisowy utwór natomiast zdobywca I miejsca w kategorii  MM wykonuje dwa 

popisowe utwory.  

 

 

Nagrodą za zajęcie I miejsca w klasie MM jest róg myśliwski parforce , ufundowany przez 

Marszałka Województwa Pomorskiego. Może ją otrzymać zespół, który nie zdobył go na naszym 

przeglądzie w ostatnich trzech latach. 

 

Nagrodą za zajęcie I miejsca w kategorii solowej „A” jest róg myśliwski pless, ufundowany  przez 

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku. Tutaj również otrzymać ją może 

sygnalista, który nie sięgnął po nią w minionych trzech latach. 

 

Nagrodą za zajęcie I miejsca w kategorii solowej „B” jest róg myśliwski pless, ufundowany przez 

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku. Tutaj również otrzymać ją może 

sygnalista, który nie sięgnął po nią w minionych trzech latach. 

 

Za zajęcie I miejsca w klasach C i D wręczone zostaną  również rogi myśliwskie pless, tak jak to 

miało miejsce w latach ubiegłych. Tutaj również obowiązuje karencja trzech lat.   

        

Najlepszemu sygnaliście z gdańskiego okręgu łowieckiego w klasie dziecięcej „D” wręczony  

zostanie róg  pless ufundowany przez Pana Wójta Gminy Sierakowice. Tutaj również obowiązuje 

karencja trzech lat. 

          

Nagrodę za zajęcie  I miejsca w każdej kategorii może odebrać tylko osobiście sygnalista lub 

zespół, który ją wywalczył. Nagroda nieodebrana, przechodzi do puli nagród na rok następny.  

 

Organizatorzy nie przewidują możliwości zgłaszania  uczestnictwa  w dniu konkursu, tuż przed 

jego rozpoczęciem! 

 

C.  Zakwaterowanie 

 

Uczestnikom przeglądu, którzy zamierzają przyjechać  wcześniej,  a po konkursie zostać dłużej  i 

skorzystać z noclegów  - organizatorzy proponują rezerwację kwater agroturystycznych nad 

pięknymi kaszubskimi jeziorami w gminie Sierakowice:  

kontakt:  

www. gok.sierakowice@gmail.com   ;   

          e-mail: turystyka@sierakowice.pl  ;   

          tel.  58 681 62 14. 

 

mailto:turystyka@sierakowice.pl

