
Mistrzostwa Europy Trębaczy Myśliwskich 
 

Motto: Muzyka myśliwska jest pomostem dla przyjaźni 

 

Przedstawiciele krajowych organizacji i klubów trębaczy myśliwskich (PK) potwierdzają, że 

chcą współpracować przy organizowaniu Mistrzostw Europy Trębaczy Myśliwskich (METM) 

zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej w niniejszej deklaracji. 

 

DEKLARACJA 

1. METM organizuje się w latach nieparzystych. Organizatorzy uzgodnią przedstawicieli 

PK. METM zostaną zorganizowane przez organizatora w sposób prosty, skromny 

i przyjacielski.  

2. METM są organizowane dla zespołów grających na rogach myśliwskich (rogi 

pszczyńskie i rogi parforce) w stroju B i Es. Przez zespół rozumie się co najmniej 

czterech trębaczy, maksymalna liczba trębaczy nie jest ograniczona. Zespoły grają bez 

dyrygenta i stojaków do nut.  

3. Zespoły są delegowane na METM przez odpowiednie krajowe związki łowieckie lub 

PK. Zespoły pokrywają wszystkie koszty związane z mistrzostwami (transport, 

zakwaterowanie i wyżywienie). Organizator METM pokrywa koszty organizacji 

konkursu i jurorów (opłaty, zakwaterowanie i wyżywienie jurorów). Wszelka 

korespondencja między uczestnikami odbywa się za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Językiem wydarzenia między uczestnikami jest język organizatora 

i język niemiecki. 

4. Każdy PK ma prawo delegować do METM wraz z zespołem jednego doświadczonego 

jurora.  

5. Każdy PK udostępni bezpłatnie nuty dwóch utworów muzycznych w stroju B i Es, 

które zostaną opublikowane na stronie internetowej METM. Z tej listy uczestnicy 

wybierają jako obowiązkowe 2 utwory dostarczone przez inny kraj. Instrumentalny 

dobór poszczególnych głosów zostanie dokonany przez uczestników zgodnie ze 

specyficznym składem instrumentalnym zespołu. Uczestnicy wykonują również 

utwory dowolne, których liczbę określi organizator. 

6. Jurorzy oceniają wyniki uczestników według następujących kryteriów:  

a) zgodność wykonania z zapisem nutowym  

b) współbrzmienie dźwięków 

c) strojenie 

d) kultura dźwięku  

e) ogólne wrażenie  

W każdym kryterium uczestnik może uzyskać od 1 do 5 punktów.  

1 punkt = dostatecznie 

2 punkty = dobrze  

3 punkty = bardzo dobrze  

4 punkty = doskonale  

5 punktów = wyjątkowo doskonale 

7. Każdy uczestnik METM otrzyma certyfikat uczestnictwa i odznakę. Zwycięzca każdej 

kategorii otrzyma tytuł Mistrza Europy.  

 

Deklaracja ta została podpisana w Pradze w Rudolfinum (Filharmonia Narodowa) w dniu 

7 grudnia 2014 r. w ramach dorocznego koncertu muzyki myśliwskiej i kolęd 

bożonarodzeniowych. Inni PK mogą dołączyć do tej deklaracji  

 

Podpisali: Radek Šroler (Czechy), Maciej Strawa (Polska), Edmund Hatiar (Słowacja), 

Thomas Franke (Niemcy – Turyngia). Później dołączyli: (Niemcy, Bawaria, Węgry). 


