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Regulament concurs ROCK’N ’IASI 

                                                                            

Toti participantii la concursul ,,ROCK’N’IASI” trebuie sa citeasca si sa accepte 

regulamentul si conditiile  inainte de a completa formularul de inscriere. 

Nerespectarea acestor reguli duce la descalificare. 

La concurs se pot inscrie formatii  din Romania si din strainatate.   

Acest concurs este destinat in special formatiilor noi, necunoscute sau mai 

putin cunoscute, din sfera muzicii rock alternativ sau metal. 

CONDITII  DE INSCRIERE IN CONCURS 

Inscrierea in concurs se face numai prin intermediul formularului de inscriere 

de pe website-ul oficial  www.rockniasi.ro. In cadrul formularului de inscriere 

trupele trebuie sa posteze fotografii, imprimari audio si/sau video (in cazul in 

care exista, indiferent de calitatea acestora, se pune accent in special la 

prestatiile live, filmate sau inregistrate doar audio) si o scurta biografie 

(componenta, date despre fiecare mebru, experienta, premii obtinute etc). 

Ultima zi de inscriere in concurs este 31.08.2014. 

Concursul va fi impartit in doua sectiuni: rock alternativ si metal. 

Trupa  trebuie sa aiba un numar de membrii cuprins intre minim 2 si maxim 8. 

Fiecare formatie trebuie sa aiba minim jumatate din membrii cu varsta 

cuprinsa intre 16 – 30 ani.  

Adaugarea altor membrii dupa inscrierea in concurs este interzisa fara 

anuntarea si acordul organizatorilor. 

Schimbarea a mai mult de o treime din membrii grupului este deasemenea 

interzisa fara anuntarea si acordul organizatorilor. 
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La aceasta editie poate participa orice formatie care intruneste conditiile de 

mai sus, cu precizarea ca la urmatoarele editii formatia care castiga locul 1 nu 

se mai poate inscrie la acest concurs.  

Faza finala a concursului pe fiecare din cele 2 categorii, poate fi desfasurata cu 

un numar maxim de 6 trupe pe sectiune. In cazul in care se inscriu mai mult de 

6 formatii, se va organiza o preselectie care va avea loc inaintea concursului 

propriu-zis.  

In functie de buget, organizatorul isi rezerva dreptul de a decide daca numarul 

de formatii admise la concurs poate fi mai mare decat cel stabilit in  prezentul 

regulament.    

CONDITII  PARTICIPARE  CONCURS 

Membrii trupelor care nu au implinit inca 18 ani, trebuie sa fie insotiti de un 

profesor coordonator, tutore legal sau parinte. In cazurile speciale copiii pot 

participa si cu o cerere din partea parintilor sau a tutorelui legal in care isi da 

acordul pentru participarea la concurs, act cu care se vor prezenta juriului/ 

organizatorilor la cerere, in faza finala. 

In faza finala a concursului, nu este permisa folosirea nici unui material sonor 

pre-inregistrat, fara acordul juriului. 

Se admit efectele si procesoarele de sunet si chiar efectele suplimentare sau 

„semplere” in situatia in care acestea nu au influienta determinanta in structura 

melodiei, numai cu acordul juriului. 

Toate formatiile trebuie sa cante "live", atat vocal, cat si instrumental, si vor 

avea de interpretat 3 piese din care: 

1. Cover  - din sfera stilului reprezentativ pentru trupa. Nu sunt admise 

adaptari dupa piese din sfera stilului reprezentativ. 

2. Compozitie proprie –  

3. Compozitie proprie - (nu conteaza data lansarii melodiilor sau daca  

au fost difuzate sau interpretate cu alte ocazii). 
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Timpul de cablare pe scena a formatiei, inainte de a incepe actul artistic, nu va 

depasi 10 minute, iar timpul de interpretare nu va depasi 15 minute. 

Orice formatie care depaseste timpii alocati va putea fi depunctata in clasament 

(in functie de opinia juriului). 

Formatiile sunt obligate sa fie prezente pentru intrarea in concurs cu cel putin 

20 de minute inainte de ora care le-a fost anuntata de organizatori. 

In caz de intarziere din forta majora (asa cum este aceasta definita de lege) 

organizatorii vor face tot posibilul sa gaseasca un alt timp de intrare in concurs. 

Daca nu va fi posibil acest lucru, formatia va fi descalificata. 

Formatiile participante vor oferi organizatorilor permisiunea de a le inregistra 

audio si video in timpul concertului, precum si a le folosi pe viitor ca material 

de arhiva sau de promovare pentru urmatoarele editii. Ordinea intrarii pe 

scena se face prin tragere la sorti si va fi comunicata in timp util formatiilor 

participante. 

Data de desfasurare a concursului: 

ROCK’N’IASI ALTERNATIV -  24 octombrie 

ROCK’N’IASI METAL – 31 octombrie 

Concursul va avea loc in municipiul Iasi, Sala Gaudeamus a Casei de Cultura a 

Studentilor Iasi, incepand cu ora 18.00 

JURIUL 

Juriul va fi format din 3 membri, personalitati din domeniul artistic si mass 

media autohton si local care vor fi anuntati in ziua concursului pentru a evita 

orice incercare de influentare prealabila. 
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CRITERII DE JURIZARE 

Juriul va avea in vedere si va puncta:  

 prezenta scenica; 

 redarea cat mai fidela a materialului ales (cover); 

 nivelul tehnic al instrumentistilor; 

 interpretare muzicala; 

 improvizatie; 

 compozitie. 

DETALII  PRIVIND ECHIPAMENTUL TEHNIC 

Organizatorii vor asigura sisteme de sunet si lumini profesionale, mixere, efecte 

digitale, procesare dinamica, monitoare, microfoane si tot suportul tehnic 

necesar pentru buna desfasurare a concertului.  

Se va asigura un backline standard compus din:  

 1 set de tobe cu stative + microfoane + stative ride si crash 

 2 amplificatoare de chitara: head + cabinet 

 1 amplificator bass: head +cabinet 

 stativ keyboards  

 stative microfoane + microfoane      

 4 monitoare 

Organizatorii vor asigura ingineri de sunet si lumini, precum si personalul 

auxiliar. 

Formatiile nu vor putea folosi propriul inginer de sunet sau lumini. In cazul in 

care acestia exista, ei vor putea asista personalul organizatorului  numai pe 

perioada in care formatia lor este pe scena concursului. Pentru o buna 

desfasurare, eventualii tehnicieni proprii, sunt obligati sa fie prezenti la probele 

de sunet unde vor trebui sa prezinte sunetistului  setup-ul trupei. 

Membrii formatiilor isi vor aduce orice instrument personal, cum ar fi chitarile, 

basul, instrumentele cu clape ca si orice pedale de efecte, samplere, etc.  
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Tobosarii isi vor aduce propriul premier, pedala de toba mare, betele de toba si 

cinelele. 

Orice echipament, altul decat cel pus la dispozitie de catre organizator, trebuie 

adus de catre participantul la concurs si numai dupa anuntarea si obtinerea 

acordului prealabil al organizatorilor. Instrumentele cu clape si orice alt 

echipament special – altele decat instrumentele personale, vor fi instalate pe 

scena inainte de inceperea concursului si vor ramane acolo pana la final. 

Pentru a limita la maxim timpul de schimbare al formatiilor, trupele cu tobosar 

stangaci vor canta fie la inceput, fie la sfarsitul concursului, prin tragere la sorti. 

Formatiile cu tobosari stangaci trebuie sa anunte organizatorii pana la data de 

20 octombrie 2014  despre acest lucru. 

Toate formatiile trebuie sa respecte strict instructiunile date de organizatori. 

Nu se percepe taxa de inscriere. 

Prin inscrierea definitiva confirmati ca ati citit, inteles si sunteti de acord cu 

regulamentul concursului. 

 

                                                                                               Presedinte juriu, 

 Prof. Petran Paveliuc 
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