PROPOZICE VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PLASTIKOVÝCH
MODELŮ LETADEL A BOJOVÉ TECHNIKY

Klub plastikového modelářství 2.ZO AVZO Karviná
Krajské středisko volného času Juventus Karviná
pořádají
jubilejní XXX. ročník veřejné soutěže plastikových modelů

pod záštitou primátora města Karviná p. Tomáše Hanzela

MODEL KARVINÁ
2013
Datum soutěže :
Místo konání :
Soutěžní kategorie :

Speciální kategorie :

13.4.2013
Krajské středisko volného času Juventus Karviná 6
Letadla senioři I.a (1:32 a větší), I.b (1:48), I.c (1:72), I.d (1:144)
Letadla žáci mladší I.b (1:48), I.c (1:72)
Letadla žáci starší I.b (1:48), I.c (1:72)
Bojová technika senioři II.a+b (1:35+1:48), II.c (1:72)
Bojová technika žáci mladší II.a+b (1:35+1:48), II.c (1:72)
Bojová technika žáci starší II.a+b (1:35+1:48), II.c (1:72)
Diorámy senioři (senioři, žáci)
Lodě bez rozdílu materiálu či měřítka (senioři, žáci)
Automobily, technika (senioři, žáci)
Papírové modely – stavby bez rozdílu měřítka
Papírové modely – technika bez rozdílu měřítka
Kosmická technika bez rozdílu měřítka, materiálu
- vyhlášeno k Světovému dni letectví a kosmonautiky (12.4.)

Soutěžní vklady :

žáci 20,-Kč / os., senioři 30,-Kč / model
- Platí se pouze za 2. modely v soutěží, ostatní libovolný počet
zdarma
- Modely určené k výstavě mimo soutěž ZDARMA. Každý
soutěžící s 5 a více modely v soutěži či na výstavě získá
poukaz na občerstvení zdarma

Podmínky soutěže :

Soutěž je veřejná, přístupná všem zájemcům o modelářství.
V případě velkého počtu modelů si pořadatel vyhrazuje právo
omezit počet hodnocených modelů v kategorii.
Přihlášky se přijímají v místě soutěže při přejímce modelů nebo
emailem předem.
Proxy je povoleno
Pro zařazení žáků do kategorií je podstatný rok narození :

mladší žák (2001-2003)
starší žák (1998-2000)

Hodnocení :

Ceny :
Doprovodné soutěže :

Program soutěže :

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže model, u kterého
má hlavní rozhodčí podezření na podvod (celý model nelepil daný
soutěžící, apod.)
Dle pravidel SMČR
Soutěžící může obsadit jednotlivé kategorie max. 2 modely.
Případné další budou zařazeny do kategorie mimo soutěž.
Hodnocení bude provedeno dle pravidel českého modelářského
svazu 2007.
Odměněny budou první 3 modely v kategorii.
Putovní pohár Memoriálu sgt. JUDr. Rudolfa Lifczice získá
model spojeneckého letadla s nejvíce body v soutěži – seniorů
Putovní pohár „Karvinská dvaatřicetina“ získá nejlepší model
letadla v měřítku 1:32 a větší
Putovní pohár Bojové techniky získá nejlepší model bojové
techniky v měřítku 1:35 senioři
Divácká soutěž o nejlepší letadlo a nejlepší bojovou techniku
Speciální ceny sponzorů

7:30 – 9:00
9:00
9:00 – 15:00
7:30 – 15:00
10:00 – 14:00
15:00 – 16:30

přejímka modelů
oficiální zahájení
doprovodný program před budovou
bude sál zpřístupněn veřejnosti
bodování modelů
vyhlášení výsledků
předání cen za účasti veřejnosti
ukončení soutěže

Ředitel soutěže :
Dorda Petr
Tajemník soutěže : Bartoš Jiří
Hlavní rozhodčí :
Vaňásek Vladimír – letadla
Vymazal Jaroslav – bojová technika
Přejímka modelů :
Výpočty :
Pytlík Petr
Rozhodčí :
Budou určeni na místě
Kontakt :
tel : 603 724 524, kpmkarvina@seznam.cz
www.kpmkarvina.wz.cz
Upozornění :
Protesty nebudou přijímány
Občerstvení zajištěno
Případní junioři budou zařazeni k seniorům.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu soutěže.
Doprovodný progr.: statické i dynamické ukázky techniky, vystoupení mažoretek,
tanečních skupin

www.kpmkarvina.wz.cz

