
 

MetalGate Massacre vol. 6: musíme změnit schéma soutěže  

Registrací do šestého ročníku soutěže kapel hrajících tvrdou muziku MetalGate Massacre prošlo 
málo kapel, tedy málo na to, aby soutěž mohla pokračovat ve své původní podobě.  Skupin se sice 
přihlásilo dost, nicméně podmínky letošního ročníku, zvláště věkové omezení, se ukázaly jako 
nemilosrdné, díky čemuž registraci úspěšně dokončilo 16 formací. Nabízí se otázka, že by snad 
v Čechách a na Slovensku bylo málo kapel působících v tomto tvrdém žánru?  

Registrovaných kapel je přesně 16, což znamená, že pokud by soutěž probíhala ve svém původním 
formátu, do základních kol by postoupily všechny, čímž by z naší soutěže de facto přestala být 
soutěž, vzhledem k tomu, že by porota neměla koho vybírat. A právě z tohoto důvodu jsme nuceni 
poprvé v historii MetalGate Massacre změnit takzvaně za chodu schéma soutěže tak, aby měla 
smysl. Stručně řečeno, musíme ji zkrátit.  

Alternativou by bylo zrušit šestý ročník jako takový, avšak to bychom neradi, jelikož MetalGate 
Massacre tu má již svoji tradici, ale především by to nebylo fér vůči těm kapelám, které úspěšně 
dokončily registrační proces.  

Nové schéma soutěže bude tedy vypadat takto:  

Z 16 registrovaných vybere porota do základních kol 12 soutěžících. Tito se utkají ve skupinách 
po čtyřech ve třech základních kolech, namísto obvyklých čtyř, a postupovat budou rovnou do 
finále, čímž tedy odpadá semifinálová část soutěže. Z každého kola vzejde jeden finalista a tyto 
pak ve velkém finále doplní takzvané nejlepší druhé místo, tedy kapela, která v rámci základní části 
získala nejvíce hlasů na druhé pozici.  

Všechny čtyři soutěžní večery proběhnou vždy ve čtvrtek a místem konání celého šestého ročníku se 
stane pražský klub Modrá Vopice. Termíny jednotlivých kol jsou tyto:  

21. 1. 2016 (první základní kolo), 4. 2. 2016 (druhé základní kolo), 18. 2. 2016 (třetí základní kolo) a 
3. 3. 2016 (finále).           

Zbytek zůstává při starém. Nemění se ani systém hlasování, ani složení poroty, ani ceny 
v soutěži, ani vstup na jednotlivá kola, který je jako obvykle zdarma.  

Jména kapel postupujících do základní části budou oznámena 15. 12. 2015!  

Sledujte proto oficiální stránky MetalGate Massacre, či ostatní informační kanály MetalGate.  
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