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VÝSLEDKOVÁ LISTINA/RESULTS 
            body/points 

 

HARMONIE - STŘEDNÍ TŘÍDA/HARMONIES – MIDDLE CLASS 
bronzové pásmo/bronze band 
Musikverein Seebronn, Německo/Germany                                                        68,33 

zlaté pásmo/gold band 
Pluk šťastných dechařů, Česká republika/Czech Republic                             81,0 
zvláštní cena poroty za nejlepší sólový výkon/special prize of the jury for the best solo performance – Tereza Čapková – 
trombon/trombone, Česká republika/Czech Republic 
zlaté pásmo s vyznamenáním/gold band with honours 
Velký dechový orchestr ZUŠ Letovice, Česká republika/Czech Republic                                             90,33    
Suranaree Girls Wind Symphony, Thajsko/Thailand                                                                               97,33                         
zvláštní cena poroty za nejlepší provedení povinné skladby střední třídy/special prize of the jury for the best performance of the compulsory 
composition of the middle class  
zvláštní cena poroty za nejlepší dirigentský výkon/special prize of the jury for the best conductor´s performance – Apivut Minalai, 
Thajsko/Thailand                                                                                                                
vítěž kategorie/winner of the category 
                                                                                
HARMONIE - VYŠŠÍ TŘÍDA/HARMONIES – HIGHER CLASS 
stříbrné pásmo / silver band 
Tamási Koncert-Fúvószenekar, Maďarsko/Hungary                                                                              74,00                                      
zlaté pásmo/ gold band 
Jugendblasorchester der Stadt Stein, Německo/Germany                             84,66 
Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník, Česká republika/Czech Republic                                         86,33                            
Musikkapelle Gerlenhofen, Německo/Germany                                                                                      88,66                                           

zlaté pásmo s vyznamenáním/gold band with honours 
Bezirksjugendorchester Günzburg                                                                                                             90,33                         
Harmonie Šternberk, Česká republika/Czech Republic                                                                          94,66                                                                
zvláštní cena poroty za nejlepší provedení povinné skladby vyšší třídy/special prize of the jury for the best performance of the compulsory 
composition of the higher class                                                                                                                                 
vítěž kategorie/winner of the category 
 
HARMONIE - NEJVYŠŠÍ TŘÍDA/HARMONIES – TOP CLASS 

bronzové pásmo/bronze band 
Dechový orchestr ZUŠ Jihlava, Česká republika/Czech Republic                                                         68,33                                                                   
zlaté pásmo/ gold band 
Stadtkapelle Kirchheim, Německo/Germany                                                                                          86,33                                          
zlaté pásmo s vyznamenáním/ gold band with honours 
Bergkapelle Saar, Německo/Germany                                                                                                     98,33                                                                                           
zvláštní cena poroty za mimořádné provedení povinné skladby nejvyšší třídy/special prize of the jury for the extraordinary performance of the 
compulsory composition of the top class   
vítěž kategorie/winner of the category 
    

LAUREÁT  FESTIVALU 2020 
ABSOLUTE WINNER OF THE FESTIVAL 2020 

Bergkapelle Saar, Německo/Germany                                                                                                     
    
porota/jury: Jaroslav Šíp CZ, Václav Blahunek CZ, József Csikota HUN  Praha/Prague 17.2.2020 
 


