
Srdečně vítáme  
v zeleném srdci Německa

Program a podmínky soutěže Mistrovství Evropy 
mysliveckých trubačů 2023

Pořadatel: Deutscher Jagdverband e.V  
ausgerichtet vom Landesjagdverband Thüringen e.V.

Místo: D- 98527 Suhl, Ringberg Hotel

Termín: 06. - 08. 10. 2023

Účastníci: Soubory delegované v souladu s bodem 3 Deklarace.

2 kategorie: B ladění a  Es/D ladění

Soutěž: Soutěž se řídí body 1 – 7 Deklarace

1.  MEMT se pořádá každý lichý rok. Na pořadateli se dohodnou zástupci ZS. MEMT bude pořadatelem
organizována jednoduše, skromně a přátelsky.

2.  MEMT se pořádá pro soubory hráčů na lovecké rohy (borlice a parforsní rohy) v ladění B a Es/D. Souborem
se rozumí minimálně 4 trubači, maximální počet trubačů není omezen. Soubory nemohou mít dirigenta.

3.  Soubory na  MEMT deleguje příslušný zemský svaz nebo národní klub trubačů (dále jen ZS). Soubory
si hradí veškeré své náklady s mistrovstvím spojené (doprava, ubytování a strava). Pořadatel MEMT hradí
náklady na organizaci soutěže a porotce (honoráře, ubytování a stravu porotců). Veškerá korespondence
mezi účastníky probíhá e-mailem. Jednacím jazykem mezi účastníky je jazyk pořadatele a německý jazyk.

4.  Každý stát je oprávněn delegovat na MEMT společně se souborem jednoho zkušeného porotce.

5.   Každý ZS dá bezúplatně k dispozici pro MEMT partitury dvou čtyřhlasých skladeb v ladění B a Es/D,
které budou zveřejněny na internetových stránkách MEMT. Z tohoto seznamu si účastníci vyberou jako
povinné 2 skladby dodané jiným státem. Nástrojové rozdělení jednotlivých hlasů provedou soutěžící
podle konkrétního nástrojového složení souboru. Účastníci hrají dále volitelné skladby, jejichž počet určí
pořadatel.



6.  Porotci hodnotí výkony účastníků podle těchto kritérií:
a) přednes
b) souhra
c) ladění
d) tónová kultura
e) celkový dojem

V každém kritériu může účastník získat 1 až 5 bodů.

 1 bod = dostatečně    
2 body = dobře 
3 body = velmi dobře 
4 body = výborně 
5 bodů = excelentně

7.  Každý účastník MEMT obdrží účastnický list a odznak.
Vítěz v každé kategorii získá titul Mistr Evropy.

Průběh soutěže:
Soutěž se skládá ze dvou kol. Kvalifikační kolo a finále (do finále postupují tři nejlepší soubory 
z kvalifikačního kola z každé kategorie). V kvalifikačním kole se hrají tři skladby (2 povinné a 1 volitelná). 
Pořadatel může podle počtu účastníků rozhodnout o snížení počtu skladeb v kvalifikačním kole. Ve finále 
zahraje každý soubor 2 skladby (1 povinnou a jednu volitelnou). 

Povinné skladby:  
Povinné sklady jsou zveřejněny na www.EMJHB.de, www.metrubaci.cz. 

Ceny:  
Vítěz v každé kategorii (B a Es/D obdrží titul mistr Evropy 2023, oba další finalisté z každé kategorie obdrží 
titul vicemistr Evropy.

Přihláška:  
Přihlášku zašlete do 01. 09. 2023 na e-mail petr@myslivci.cz.

Kontakt: 
Pořadatel ME: všechny otázky k programu, ubytování a stravování 
LJV Thüringen  |  Frans-Hals-Straße 6 c  |  99099 Erfurt  |  telefon: 0049 361 3731969

Odpovědné osoby:  
Steffen Liebig 
mobil: 0049 171 17 00077  |  e-mail: steffen.liebig@gmx.net 

Ludwig Gunstheimer 
mobil: 0049 170 5844836  |  e-mail: praesident@ljv-thueringen.de

Kancelář ME: všechny otázky k podmínkám soutěže, hodnocení a povinným nebo volitelným skladbám
Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Klub trubačů ČMMJ, Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4
Petr Šeplavý, mobil: (00420) 774 423 033, e-mail: petr@myslivci.cz
Web: www.emjhb.de, www.metrubaci.cz



Program
6. 10. 2023 pátek

15.00 - 20.30 Registrace účastníků  (Recepce Ringberghotel / kancelář ME)

17.00 - 18.30 Porada poroty – Ringberghotel  jednací místnost 4 Jahreszeiten

19.00 - 20.30 Koncert účastníků (dobrovolný, Ringberghotel / venkovní terasa)

7. 10. 2023 sobota

08.00 - 09.00 Průvod účastníků ve městě Suhl – společné foto všech účastníků

09.30 - 09.50 Zahájení soutěže – Ringberghotel, Herbert Roth & Vorsaal

10.00 - 13.00 Soutěž – kvalifikace 1 kolo – soubory v B ladění - Ringberghotel, Herbert Roth & Vorsaal

12.00 - 14.00 Oběd – účastníci – Ringberghotel – foyer

14.00 - 15.30 Soutěž – kvalifikace 1 kolo – soubory v Es/D ladění – Ringberghotel, Herbert Roth & Vorsaal

16.00 - 17.00   Soutěž – finále souborů in B a Es/D ladění - Ringberghotel, Herbert Roth & Vorsaal

18.30 - 19.30   Vyhlášení výsledků – Mistr Evropy a Vicemister 2023 na společném koncertu účastníků, Ringberghotel, Herbert Roth & Vorsaal

20.00 - 24.00  Galavečer, všechny soubory a účastníci, Ringberghotel, foyer

7. 10. 2023 neděle

08.00 - 10.00  Odjezd a rozloučení účastníků 

Ubytování
Ringberghotel, Ringberg Hotel GmbH & Co. KG, Ringberg 10, 98527 Suhl
e-mail: reservierung@ringberghotel.de, telefon: 0049 0800 / 6647225, www.ringberghotel.de
Cena pro účastníky – dvoulůžkový pokoj (2 osoby) se snídaní cca 110 €, jednolůžkový pokoj se snídaní cca 75 €.
Parkování: u hotelu

Závaznou objednávku zašlete prosím nejpozději do 20. 09. 2023!

Stravování
Pro účastníky bude připraven v den soutěže oběd a raut na (Ringberghotel Veranstaltungsfoyer). Při registraci obdrží každý soubor 
(účastníci i doprovod) na základě objednávkového listu stravenky na oběd a raut za sníženou cenu. Objednávkový list  
na stravování a další podrobné informace obdržíte po zaslání přihlášky do soutěže.


