NOTEIKUMI
1. Latvijas karaoke čempionāta atlasē, tālāk tekstā konkurss, var piedalīties Latvijas pilsoņi un iedzīvotāji, kuru
dzīvesvieta ir deklarēta Latvijā vismaz 3 (trīs) gadus un kas līdz dienai, kad piedalās konkursā ir sasnieguši
18 gadu vecumu. Konkurss ir solo dziedātājiem - amatieriem. Ir pieļaujama fona dejotāju piedalīšanās
priekšnesumā. Nav pieļaujama citu vokālistu piedalīšanās priekšnesumā. Dalība konkursā ir bez maksas.
2. Konkursā nevar piedalīties personas:
a. kas pirms konkursa guva pastāvīgus vai arī regulāri guva papildus ienākumus no dziedāšanas vairāk
par 52 reizēm gadā;
b. kurām bija vai ir līgums par atlīdzību ar kādu no ierakstu kompānijām kā vokālistam;
c. kurām bija vai ir līgums par atlīdzību ar kādu no ierakstu izplatīšanas kompānijām kā vokālistam;
d. kurām bija vai ir līgums ar producentu vai menedžēri;
e. kas piedalijās kāda plaši pazīstama mākslinieka koncerta tūrē kā vokālists;
f. kurai ir interneta mājas lapa vai profils sociālajos tīklos, kas reklamē viņu kā professionālu
dziedātāju;
3. Konkurss notiek divās kategorijās (sieviešu un vīriešu) un četrās kārtās: konkursa priekšatlase, konkursa
atlase, pusfināls un fināls.
4. Konkursa priekšatlasei, atlasei, pusfinālam un finālam konkursantiem ir jāsagatavo pa vienai dziesmai.
Konkursa priekšatlasē un atlasē var dziedāt vienu un to pašu dziesmu, pārējās konkursa kārtās izpildītās
dziesmas nedrīkst atkārtoties. Konkursanti var izvēlēties jebkuru dziesmu, no pieejamā karaoke repertuāra
katrā norises vietā, vai arī izmantot savu karaoke versiju iesniedzot to uz CD, DVD vai USB atmiņas.
Atskaņojamie formāti VCD, DVD, CD+G, MPG, AVI, DAT, WMV, FLV, MP4, VOB, WAV, WMA, MP3,
MP3+G.
5. Konkursa norise:
a. konkursa dalībnieki tiek izvēlēti no dziedātājiem, kas apmeklē konkursa priekšatlases un atlases
pasākumus. Priekšatlase notiek no 14 Maija līdz attiecīgai konkursa atlases dienai. Pieteikšanās
konkursa atlasēm notiek konkursa mājas lapā www.mrkaraoke.lv, kā arī konkursa priekšatlases un
atlases norisies vietās Priekšatlases turnīra konkursantu skaits nav ierobežots. No katras
priekšatlases uz konkursa atlasi tiek izvēlēti 5 līdz 15 dalībnieki katrā kategorijā, sieviešu un vīriešu.
Ja kādai atlases vietai nav piesaistīta priekšatlases vieta, tad konkursa priekšatlasi var veikt konkursa
atlases vietā.
b. no katras konkursa atlases vietas uz konkursa pusfinālu tiek izvēlēts viens konkursants katrā
katregorijā.
c. no konkursa pusfināla uz finālu tiek izvēlēti ne vairāk kā desmit, bet ne mazāk kā pieci labākie
konkursanti katrā kategorijā.
d. no fināla dalībniekiem tiek paziņoti pirmie trīs vietu ieguvēji katrā kategorijā.
6. Konkursantu sniegumu izvērtēs žūrija:
a. konkursa priekšatlasē - vismaz viena dalībnieka sastāvā;
b. konkursa atlasē - vismaz trīs dalībnieku sastāvā;
c. konkursa pusfinālā un finālā - vismaz piecu dalībnieku sastāvā.
Konkursa pusfinālā un finālā žūrijā jāpiedalās ne mazāk kā diviem professionāliem dziedātājiem vai mūziķiem.
7. Konkursa vērtēšana:
a. labākie priekšatlases dalībnieki tiek aicināti uz konkursa atlasi, veicot attiecīgo atzīmi priekšatlases
protokolā, ko konkursa dalībnieks apliecina ar parakstu;
b. konkursa atlasē, pusfinālā un finālā katrs žūrijas dalībnieks piešķir konkursantiem punktus no
1minimums līdz 10- maksimums. Visu žūrijas dalībnieku piešķirtie punkti tiek summēti un konkursa
attiecīgās kārtas noslēgumā tiek paziņoti konkursanti, kas ieguva vislielāko punktu skaitu un iekļuva
nākamā konkursa kārtā.
8. Konkursa vērtēšanas kritēriji:
a. dziedāšanas kvalitāte, balss kvalitāte un individualitāte, balss saderība un kopējais skanējums ar
mūziku, vokālā izteiksme - kā dziedātājs pasniedz dziesmas saturu un noskaņu;

b. priekšnesuma pasniegšana/harizma-dziesmas pasniegšana un vizuālā izpausme uz skatuves, skatītāju
un tiesnešu reakcija uz priekšnesumu.
10. Konkursa atlases vietas:
Latvija:
18. maijā, plkst.: 20:00 Saldus novada svētku laikā, Saldus, Kalnsētas parka estrādē;
25. maijā , plkst.: 15:00 Vikingu dienas Grobiņā „Seeburga 2013”, Grobiņā, Pilskalna estrādē;
25. maijā, plkst.: 16:00 Olaines novada svētku laikā, Olaines Mežaparka estrādē;
1. jūnijā, plkst.: 17:00 Ķekavas novada svētku laikā, Ķekavā, Skolas iela (dārzs pie Ķekavas sākumskolas);
8. jūnijā, plkst.: 14:00 Aizkraukles pilsētas svētku laikā, Aizkrauklē, Aizkraukles stadionā;
8. jūnijā, plkst.: 18:20 Daugavpils pilsētas svētku laikā, Daugavpilī, Dubrovina parkā;
12. - 13. jūlijā, plkst.: 21:00 Festivāla “Country Bauska 2013” laikā, Bauskas pilskalna estrādē;
konkursa priekšatlase Bauskā - mūzikas klubs “Čuguna roze” Bauska, Pasta1 Piektdienās no 20.00
13. jūlijā, plkst.: 15:00 Zvejnieksvētkos, Carnikavas novadā, Carnikavā, parka estrādē;
20. jūlijā, plkst.: 14:00 Krāslavas pilsētas svētku laikā, Krāslava, pilsētas laukumā;
2. augustā, plkst.: 21:00 Limbažu pilsētas svētku laikā, pie Lielezera;
3. augustā, plkst.: 16:00 Ventspils pilsētas svētku laikā, Ventspilī, Lielajā laukumā;
3. augustā, plkst.: 12:00 Alūksnes pilsētas svētku laikā, Alūksne, laukums pie Alūksnes jaunās pils
3. augustā, plkst.: 18:00 Ludzas pilsētas svētku laikā, Ludzā, pilsētas estrāde;
24. augustā Ogres pilsētas svētku laikā;
30. augustā Preiļu pilsētas svētku laikā;
Rīga:
28. augustā no 21.00 Jautrā Lapsa Grēcinieku 1, Rīga
konkursa priekšatlase 14. maijs- 25. augusts trešdienās-piektdienās un svetdienās no 23.00 Jautrā Lapsa Grēcinieku1
29. augustā no 21.00 Folkklubs ALA Peldu 19, Rīga
konkursa priekšatlase 14. maijs- 25. augusts ceturdienās no 22.00 Folkklubs ALA Peldu 19, Rīga
30. augustā no 21.00 Friends Elizabetes 55 1stāvs, Rīga
konkursa priekšatlase 14. maijs- 25. augusts katru dienu no 21.00 Friends Elizabetes 55 1stāvs
31. augustā no 21.00 Paddy Whelans Grēcinieku 4, Rīga
konkursa priekšatlase 14. maijs- 25. augusts sestdienās no 22.30 Paddy Whelans Grēcinieku 4,
11. Konkursa pusfināls 13 un 14 Septembris, fināls 21 Septembris no 20.00 Friends Club Elizabetes 55 1stāvs,
Rīga.
12. Konkursa balvas:
Latvijas karaoke čempionats 2013 pirmās vietas ieguvējiem abās kategorijās – vīriešu un sieviešu.
a. tiek piešķirtas tiesības pārstāvēt Latviju Pasaules karaoke čempionātā 2013 (Karaoke World
Championship) 2013. gada 21-24 Novembrī Lappeenranta, Somijā. Gadījumā, ja pirmās vietas ieguvējs
kādā no kategorijām nepilda konkursa noteikumus vai kļūst zināms, ka konkursants nevar piedalīties
Pasaules karaoke čempionātā 2013. gada 21-24 Novembrī Lappeenranta, Somijā tiesības piedalīties un
pārstāvēt Latviju tiek piešķirtas nākamajam labākajam konkursantam attiecīgajā kategorijā;
b. iegūst tiesības ierakstīt savu demo albumu profesionālajā skaņu ierakstu studijā;
c. iegūst balvas no www.mrkaraoke.lv un Friends Club.
Otrās un trešās vietas ieguvēji katrā no divām kategorijām (sieviešu un vīriešu)
a. iegūst savas demo dziesmas ierakstu profesionālajā skaņu ierakstu studijā un balvas no
www.mrkaraoke.lv un Friends Club.
13. Latvijas karaoke čempionāts abu kategoriju pirmo vietu ieguvēji var piedalīties Latvijas karaoke čempionātā
kā konkursanti pēc viena gada noilguma.
14. Latvijas karaoke čempionātā organizatori var diskvalificēt konkursantu:
c. ja konkursants uzstājas apreibinošu vielu iespaidā;
d. ja konkursants apmelno konkursa dalībniekus, žūriju vai rīkotājus;
e. ja konkursants neierodas uz konkursa pasākumiem vai citā veidā nepilda konkursa noteikumus.
15. Katrs konkursants paraksta rakstisku apliecinājumu, ka viņš/viņa atbilst, kā arī saprot un piekrīt Latvijas
karaoke čempionātā noteikumiem un atļauj konkursa rīkotājiem visus konkursa laikā iegūtos audio, video un
foto materiālus izmantot pēc saviem ieskatiem.
16. Reģistrācija konkursam un informācija par konkursa norisi www.mrkaraoke.lv.

