1. Üldsätted
1.1 Käesolev reglement sätestab Eesti Kaitseväe poolt välja kuulutatud uute rivimarsside
konkursi Kaitseväe auhindadele (edaspidi – marss ja konkurss ) tingimused ja läbiviimise
korra.
1.2 Konkursi läbiviimist korraldavad ja sellega seotud küsimused otsustab Kaitseväe orkestri
ülem-kaitseväe peadirigent Peeter Saan
1.3 Konkursil toimub eelvalik (vajadusel), kus reglemendis sätestatud tingimustele vastavate
marsside hulgast valib žürii välja kuni 10 marssi.
1.4 Lõppvalikusse pääsenud marsid ja nende autorid avalikustatakse teavitades autoreid
ning avalikkust hiljemalt 20.12.2017.
1.5 Konkursi tulemused ja žürii otsus kuulutatakse välja 02.02.2018 toimuval Tartu
Rahu 98. aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel.
1.6 Võitnud marsi/marsside avalik esmaettekanne toimub Eesti Vabariigi 100.
aastapäeva paraadil 24.02.2018.
1.7 Konkursi korraldaja kontaktandmed:
postiaadress: Suur-Sõjamäe 23A, 11415 Tallinn;
tel. 5109373
e-post: peeter.saan@mil.ee
2. Konkursi reglement
2.1 Marss peab olema originaalne (algupärane) muusika.
2.2 Marss ei tohi olla avalikustatud (avaldatud, avalikult esitatud ) enne 20.12.2017;
2.3 Marss peab olema arranžeeritud puhkpilliorkestri koosseisule ning esitatud
täiskomplektina marsi partituur ja orkestrihääled.
Orkestri koosseis: pikkoloflööt, flööt I-II, oboe, klarnet I-II-III, fagott, altsaksofon I-II,
tenorsaksofon, baritonsaksofon, metsasarv I-II-III-IV, kornet I-II, trompet I-II (või 4 trompetit),
tromboon I-II-III, eufoonium I-II, tuuba I-II, löökpillid: timpanid (kontsertettekandeks),
kellamäng, väike trumm, suur trumm ja plaadid (võimalikud ka täiendavalt rivitrummid 4-6
mängijat).
3. Marsi üleandmine
3.1 Konkursil osalemiseks tuleb marsi noodid saata e-posti teel hiljemalt 15.12.2017
aadressile peeter.saan@mil.ee
3.2 Konkursile esitatud marsi noodid peavad olema ilma autori(te) nimeta
3.3 Koos iga marsiga tuleb korraldajale saata marsi autori/autorite ankeet

5. Konkursi žürii ja hindamine
5.1 Konkursi žürii koosseis:
Rene Eespere – helilooja, EMTA õppejõud (žürii esimees)
Kin Riho Terras – kaitseväe juhataja
Kol-ltn Peeter Saan – kaitseväe peadirigent
Kol-ltn Dainis Vuškans – Läti kaitseväe peadirigent
Kol-ltn Jyrki Koskinen – Soome kaitseväe peadirigent
Hando Põldmäe – Politsei ja Piirivalveameti orkestri peadirigent
Kol-ltn Kaupo Kiis – kaitseväe peastaabi protokollijaoskonna ülem
Toomas Kahur – Välisministeeriumi riikliku protokolli osakonna peadirektor
5.2 Lõppvalikusse pääsenud marsid salvestatakse Kaitseväe orkestri poolt ja salvestused
esitatakse žürii liikmetele hindamiseks hiljemalt 02.01.2018.
5.3 Zürii teeb oma otsuse hiljemalt 01.02.2018
6. Auhinnad
6.1 Konkursi auhinnad on välja pannud Eesti Kaitsevägi ja auhinnafond jaguneb järgmiselt:
I koht – 4000 eurot
II koht – 2000 eurot
III koht – 1000 eurot
6.2 Konkursi žüriil on õigus jätta välja andmata mõne kategooria auhind või anda välja
auhinnafondi piires mitu sama kategooria auhinda
7. Muud sätted
7.1 Konkursi korraldajad ei hüvita autoritele konkursil osalemise tõttu tehtud kulutusi.
7.2 Konkursil osalemisega nõustuvad autorid käesoleva reglemendi tingimustega ning
kohustuvad järgima neid reegleid ja konkursi korraldaja poolt esitatud nõudmisi ja tagama
konkursi korraldajatele kõik õigused, mis on vajalikud teose esituste ja nende salvestuste
kasutamiseks vastavalt käesolevale reglemendile.
7.3 Autorid loovutavad konkursi korraldajale õiguse lõppvalikusse pääsenud marsside
kasutamiseks avalikel ettekannetel, helikandjal, trükistes, sotsiaalmeedias, veebilehtedel,
väljaannetes, raadio-ja telesaadetes.
7.4 Konkursil osalemisega kinnitab autor, et ei esita seda marssi ühelegi teisele
loomingukonkursile enne 01.02.2018

Rivimarsside konkursil osaleja ankeet
Iga marsi puhul palume täita eraldi ankeet!
Ankeet saata koos konkursil osaleva marsi noodiga e-posti aadressile peeter.saan@mil.ee
hiljemalt 15.12.2017
1. MARSI NIMI:
2. HELILOOJA NIMI:
3. TELEFONI NUMBER:
4. E-POSTI AADRESS:
5. KONTAKT AADRESS:

Allkiri: _______________________
Kuupäev______________________

