Výsledky 1. kola XI. ročníku Notování
Napsal uživatel Rada Notování
Pondělí, 09 Září 2013 21:35

Písničková soutěž Notování vstoupila 5. září 2013 do svého druhého desetiletí a na jeho startu
poněkud pozměnila svůj soutěžní řád, zejména v systému hodnocení. Proto, počínajíc
následujícími výsledky 1. základního kola, zde budete nacházet hned dvoje výsledky diváckého
hlasování, zatímco s hodnocením Rady Notování se seznámíte až souborně po posledním, 6.
základním kole v únoru 2014.
Hlasování na písničky:

6. místo: Libor Tulák Žíla - Ostrava-Poruba, 6 bodů
5. místo: Dobrá společnost - Chotoviny u Tábora, 11 bodů
4. místo: Heuréka - Kladno, 18 bodů
3. místo: Tomáš Doug Machalík - Kladno, 26 bodů
2. místo: Čáry Máry - Plzeň, 33 body - z toho po 9 bodech za písničky Marně a Kovbojská na
3. - 5. místě v soutěži písniček
1. místo: Rendez-fou - Jihlava, 36 bodů - z toho 9 bodů za písničku Čokoláda na 3. - 5. místě a
po 10 bodech za písničky
Pýcha
a
Chlapeček
na 1. - 2. místě v soutěži písniček
Preferenční hlasování:
Rendez-fou - Jihlava, 4 hlasy
Čáry Máry - Plzeň, 4 hlasy
Tomáš Doug Machalík - Kladno, 2 hlasy
Libor Tulák Žíla - Ostrava-Poruba, 2 hlasy
Heuréka - Kladno, 1 hlas
Dobrá společnost - Chotoviny u Tábora, žádný hlas
Podle pozměněného soutěžního řádu, se kterým se můžete seznámit zde , nemá jistotu
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postupu až do konce základních kol v únoru 2014 žádný účastník. Teprve souborné
vyhodnocení bude rozhodující.
2. základní kolo Notování proběhne 3. října 2013, tradičně na scéně pražského Music City
Clubu
.
Všechny termíny jedenáctého ročníku naleznete na úvodní straně profilu
Rady Notování
na Bandzone, kde je i rozpis soutěžích v jednotlivých základních kolech s internetovými odkazy
a videoukázkami písniček hostí.
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