
 
 

IV. KRUTILLA JÓZSEF ORSZÁGOS AKVARELLFESTŐ VERSENY 
 

A verseny döntőjének időpontja:  2017. 04. 01. (szombat), TISZAVASVÁRI 
9:30-10:30 Regisztráció  

10:45   Megnyitó  

11:00   Döntő: I-II korcsoport  13:00 óráig dolgozik 

III-IV  korcsoport  14:00 óráig dolgozik 

V-VI  korcsoport  15:00 óráig dolgozik 

A verseny rendezői:  
Tiszavasvári Általános Iskola  

4440 Tiszavasvári, Ifjúság út 8. 

 

Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola 

4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 30. 

 

A verseny helyszíne: Tiszavasvári, Ifjúság út 8.  
Felelős: Rozman Béla        

 

http://www.tiszavasvari-iskola.hu 42 /275-118 

http://www.vlami.hu  42/506-520 

rozmanbela@t-online.hu   30/74 64-150  

 

A verseny célja:  
Az általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és a középfokú iskolák akvarellfestés-technikában legjobban felkészült 

tanulói képességeinek felmérése, tehetségük felismerése, felkészültségük értékelése. A verseny méltó emléket kíván állítani 

Krutilla József festőművésznek és pedagógusnak. 

 

A verseny jellege, részei:  

Iskolai válogató; pályázati elődöntő; döntő: gyakorlati festői feladat helyszíni feladatmegoldással. 

 

A verseny javasolt időrendje:  
1. Iskolai válogató – háziverseny lebonyolításának javasolt határideje:   2017. 01. 31. 

2. Elődöntő, pályázati forduló (jeligés, pályamunkák beérkezésének határideje):  2017. 02. 12. 

3. Döntőbe jutottak kiértesítése elektronikusan, e-mailben:     2017. 03. 05. 

4. Döntő (személyes részvétel):        2017. 04. 01. (szombat)  



A versenyre történő nevezés feltételei:  
 Egy iskola korcsoportonként maximum 5 tanulót nevezhet egy-egy munkával és érvényes, kitöltött nevezési 

lappal. A pályamunkákat határidőig Tiszavasvári, Ifjúság út 8. címre kérjük postázni. 

 Iskolánként 3.000,- Ft technikai költség előzetes befizetését/utalását kérjük (számlaszám: ….lásd lent!)  

 A döntőbe be nem került pályamunkákat visszapostázzuk, illetve a döntő napján elvihetőek a többi pályaművel 

együtt. 

 

ELŐDÖNTŐ (a 2017. február12-ig beérkezett pályamunkákat tudjuk értékelni) 

A pályamunkák tartalmi és formai követelményei:  
A beküldött, a nevező tanuló által készített egy darab, eredeti, tiszta akvarell technikájú, 5-6 cm-es fehér passzpartúval 

ellátott pályamű. Az alkotás maximális mérete passzpartúval 50x70 cm lehet. Keretezni, üveg alá tenni nem szabad! A 

pályamű tükrözze a tanuló vizuális ismereteit, festészeti technikai felkészültségét, egyéni hangvételét. A pályamű témája 

szabadon választott. 

Az alkotások elejére a jobb alsó passzpartra csak a korcsoport számát és a jeligét és kérjük felírni. Pld: III. Minta jelige 

 

A pályamű beküldésének módja: 
Az intézmények az általuk nevezett tanulói alkotásokat egy küldeményben küldjék meg a következő címre. 

 

„IV. Krutilla József Országos Akvarellfestő Verseny” 

Tiszavasvári Általános Iskola 

4440 Tiszavasvári, Ifjúság út 8. 

 

A küldemény tartalmaznia kell: 

 a pályamunkákat (jeligével és korosztály megjelöléssel) 

 egy zárt borítékot, mely tartalmazza minden pályázó külön kitöltött nevezési lapját (1. sz. melléklet) 

 a tartalomjegyzéket (2. sz. melléklet) 

 a technikai költség befizetését igazoló fénymásolatot (3.000,- Ft/iskola - csekk vagy átutalás)  

 

A tanuló neve nem szerepelhet a tartalomjegyzéken és a pályamunkán sem! 

A határidőn túl beérkezett vagy a kiírásnak nem megfelelő pályázatot a versenybizottság nem értékeli! 

 

Az elődöntő értékelése után, a döntőbe jutók névsoráról, a verseny további programjáról a nevező intézmények, 2017. 03. 05-

ig értesítést kapnak kizárólag elektronikus úton, e-mail formájában illetve minden versennyel kapcsolatos információ 

elérhető a www.vlami.hu honlapon. (Pld.: található egy Krutilla korcsoport besoroló segéd 2017.xls is) 
 

A döntőbe jutó tanulók maximális létszáma összesen: 120 fő 
 

Korcsoportok: 
I. korcsoport: 2007. június 1-je és 2010. május 31. között   (6-9 évesek) 

II. korcsoport: 2005. június 1-je és 2007. május 31. között   (9-11 évesek) 

III. korcsoport: 2003. június 1-je és 2005. május 31. között   (11-13 évesek) 

IV. korcsoport: 2001. június 1-je és 2003. május 31. között  (13-15 évesek) 

V. korcsoport: 1998. június 1-je és 2001. május 31. között   (15-18 évesek) 

VI. korcsoport: 1995. június 1-je és 1998. május 31. között   (18-21 évesek) 



BANKSZÁMLASZÁM: Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola 10700048-04771201-51100005   

(4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 30.) 

Közlemény: Krutilla verseny 2017 
ADÓSZÁM: 18809347-1-15 

OM AZONOSÍTÓ: 100921  

 

A DÖNTŐ feladatai: 

Korcsoportok: 
I. – Illusztráció   (irodalmi mű részlete, vers, mese) 

II. - Illusztráció        (irodalmi mű részlete, vers, mese) 

III. – Illusztráció, adott beállítás részlet felhasználásával    (irodalmi mű részlete, vers, mese) 

IV. – Illusztráció, adott beállítás részlet felhasználásával   (irodalmi mű részlete, vers, mese) 

V. – Illusztráció, adott beállítás, enteriőr részlet felhasználásával  (irodalmi mű részlete, vers, mese) 

VI. – Illusztráció, adott figura, enteriőr részlet felhasználásával  (irodalmi mű részlete, vers, mese) 

 

A helyszínen megoldandó feladatra fordítható idő: 
 I-II.  korcsoportban:  maximum 120 perc  

III-IV.  korcsoportban:  maximum 180 perc 

 V-VI.  korcsoportban:  maximum 240 perc 

 

Értékelési szempontok: 
Az adott témához készített illusztráció akvarell technika tisztán alkalmazott módjának alkalmazásával, az egyéni 

kifejezőerő és alkotó képesség bemutatása az adott korosztályra jellemzően. Az eszközhasználat és a téma összhangja, 

egységes kompozíció. Formaalakítás, térképzés-téralakítás, színhasználat és az egyéni látásmód jellemzőinek 

megnyilvánulása.  

 

A helyszíni feladatról: 
A kötelező feladat beállításait, idézeteit, a zsűrit, okleveleket, emléklapokat a rendező iskola biztosítja. 

A versenyzők saját eszközeiket (rajztábla, papír, festék, ecset, stb.) hozzák magukkal a versenyre! 

A méret A/4-A/2 között szabadon választható. 

A beállításokat a helyszínen a verseny előtt a zsűri tagjai készítik el. 

 

A verseny helyezései, díjai:  
A versenybizottság korcsoportonként I., II., III. helyezést és Különdíjat valamint Nagydíjat adhat ki. A verseny országos 

lefedettsége és színvonala, valamint korcsoportban minimum 15 fő döntős létszám esetében, a zsűri megállapíthatja 

korcsoportonként a 4-10. helyezéseket is melyeket jegyzőkönyvben dokumentál, és oklevéllel ismer el. 

Az eredményhirdetés ideje: 2017. 04. 01. (szombat) a verseny napján. 

 

A technikai és részvételi díjak:  
A versenyzők technikai díja és az útiköltsége, valamint a kísérő tanárok utazási költsége és a részvételi díja a nevező 

intézményt vagy a tanulót terheli. 

A versenyre bejutott tanulók 1.000,- Ft/fő nevezési díja kétféle módon fizethető meg:  

- előre átutalással (bizonylatot kérjük hozni a versenyre) vagy a helyszínen készpénzben. 



 

1. sz. melléklet 

 

NEVEZÉSI LAP 
 

IV. KRUTILLA JÓZSEF AKVARELLFESTŐ VERSENY (2017.04.01.) 

 

A VERSENYZŐ ADATAI 

 

A tanuló neve:  

 

Tanuló azonosító száma:            

Pályamunkán szereplő jelige: 

(Nyomtatott betűvel) 

 

Születési ideje (éééé. hh.nn.) 

 

 

Korcsoportja: 

(kérem, használja a korcsoport besorolót) 

 

Iskola neve és postacíme: 

 

 

Iskola e-mail címe: 

 

 

Felkészítő tanár neve: 

 

 

 

A tanulók adatait a KIR rendszerben és a döntő napján, a regisztráció alatt diákigazolvány vagy személyi igazolvány 

alapján is ellenőrizzük. Megbetegedés eseté a döntős hely nem adható át más tanulónak. 

 

A beérkezés határideje: 2017. 02. 12. 

 

 

Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom.  

 

Dátum:……………………………………….. 

 

        …………………………………… 

                        igazgató  

 

 

 

A nevezési lapokat egyben, iskola névvel, címmel ellátott lezárt borítékban kérjük mellékelni a pályaművekkel együtt.  

A Zsűri csak a döntése után bontja fel a borítékot a kiértesítésekhez! 

 

 



 

2. sz. melléklet 

Iskola neve és címe: 

 

Beküldött munkák 

TARTALOMJEGYZÉKE 
(a táblázat bővíthető) 

SORSZÁM KORCSOPORT JELIGE (nyomtatott betűvel) ÉRTESÍTÉSI EMAIL CÍM: 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

+1 db zárt boríték, amely tartalmazza a…db  nevezési lapot. 

2017…………………………… 

……………………………. 

                                                                                                                            igazgató aláírása 


