
PROPOZICE VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PLASTIKOVÝCH MODELŮ 
LETADEL A BOJOVÉ TECHNIKY 

  

Klub plastikového modelá řství 2.ZO AVZO Karviná – č.404 p.s. 
Středisko volného času Juventus Karviná 

ve spolupráci se Svazem modelá řů České republiky z.s. 
pořádají 

XXXVII. ročník veřejné sout ěže plastikových model ů 
  

 
 
 

Datum sout ěže : 4.4. 2020 
 
Místo konání : St ředisko volného času Juventus Karviná 6 
 U Bažantnice 1794, 735 06 Karviná - Nové Město 
 GPS: 49.8683767N, 18.5276789E 
 

Model Karviná : 
Sout ěžní kategorie :   bodování dle pravidel SM ČR - „Ostrá bodova čka SMČR“ 
 - Letadla senioři I.a (1:32 a větší), I.b (1:48), I.c (1:72) 
  - Letadla žáci I.b (1:48), I.c (1:72) 
 - Letadla kadeti I.b (1:48), I.c (1:72) 

- Letadla žáci I.b (1:48), I.c (1:72) 
- Letadla kadeti I.b (1:48), I.c (1:72) 
- Bojová technika senioři II.a(1:35), II.b (1:48), II.c (1:72) 
- Bojová technika žáci II.a+b(1:35+1:48), II.c (1:72) 
- Bojová technika kadeti II.a+b(1:35+1:48), II.c (1:72) 

 

Model-Show Karviná : 
Sout ěžní kategorie : bodování porovnávacím zp ůsobem – „Show kategorie“ 
 - Letadla - senioři I.a (1:32 a větší), I.b (1:48), I.c (1:72), I.d (1:144) 
 - Bojová technika - senioři II.a(1:35), II.b (1:48), II.c (1:72) 

- Diorámy - senioři, žáci bez rozdílu věku 
- Lodě bez rozdílu materiálu či měřítka - senioři, žáci bez rozdílu věku 
- Automobily, technika - senioři, žáci bez rozdílu věku 

 - Rally Dakar – senioři – Vše, co se týká tohoto závodu bez rozdílu materiálu 
 - Kosmos – senioři – bez rozdílu materiálu 

- Papírová architektura - senioři, žáci bez rozdílu věku 
- Papírová technika - senioři, žáci bez rozdílu věku 

 - Papír ostatní - senioři, žáci bez rozdílu věku 
 - Figurky - senioři, žáci bez rozdílu věku 
 - Vše, co chcete ukázat - senioři 
  
Speciální kategorie :   - Papírový svět Richarda Vyškovského - modely ABC, Albatros, Zenit, atd.  
   Kategorie je v ěnovaná památce arch. Richarda Vyškovského 
 - Soutěž klubových, tématických stolů 
 
Doprovodné sout ěže : Putovní pohár Memoriálu sgt. JUDr. Rudolfa Lif czice  získá model 

spojeneckého letadla s nejvíce body v soutěži – seniorů 
  Putovní pohár „Karvinská dvaat řicetina“  získá nejlepší model letadla v měřítku 

1:32 a větší 
  Putovní pohár Bojové techniky  získá nejlepší model bojové techniky v měřítku 

1:35 senioři 
 Speciální cena „Bro ň i Barwa Koszecin“ – oceněný model vyberou zástupci  

Model-Show Karviná 2020 
+ bodovací soutěž Model Karviná 

 
 



www.facebook.com/kpmkarvina 

 klubu   
 
  Cena firmy AML  – oceněný model vybraný zástupci firmy 
  Cena firmy Model-CZ  – oceněný model vybraný zástupci firmy 
  Cena firmy D-Comp Po čítače – cena pro největšího tvrďáka soutěže 
  Speciální ceny sponzor ů 
 

Doprovodné akce :  „Tvr ďák“ – Přijmi výzvu a ukaž své umění přímo na soutěži. Letos „jinak“.  
  Výstava model ů – Nechcete soutěžit? Budeme rádi, když i tak ukážete svou 

tvorbu mimo sout ěž – bez registrace  
  Statické a dynamické ukázky techniky, vybavení po licie, atd.  
  Statické ukázky historické vojenské techniky 
  Fotokoutek 
  Kreslení pro d ěti, dětské letova čky 
  Prodejci model ů a dopl ňků pro modelá ře 
 
Sout ěžní vklady :   Modely do kategorií  „show“ jsou ZDARMA p ři přihlášení p řes Internet. 
  Přihlášení na míst ě je zpoplatn ěno 50Kč / osobu  
   Modely od „ostré bodovačky“ - žáci zdarma., senioři 50,-Kč / model    

Každý sout ěžící s 10 a více modely v sout ěži či na výstavním stole získá 
poukaz na ob čerstvení zdarma 
 

Podmínky sout ěže :  Sout ěž je veřejná, p řístupná modelá řům i ve řejnosti  
V „ostré bodovačce“ může mít senior pouze 1 model v každé kategorii, žák 2 
modely.  
V show kategoriích není počet modelů omezen 
Přihlášky se přijímají v místě soutěže při přejímce modelů nebo předem 
elektronicky. 

  Proxy je povoleno 
  Pro zařazení žáků do kategorií je podstatný rok narození :  

 žák (2007-2015) 
 kadet (2002-2006) 
     
Hodnocení :   Hodnocení „Model Karviná“ bude provedeno dle pravidel Svazu modelářů České 

republiky. 
 Hodnocení „Model Show Karviná“ bude provedeno vybranými rozhodčími z řad 

přítomných zkušených modelářů.  
  Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže model, u kterého má hlavní 

rozhodčí podezření na podvod (celý model nelepil daný soutěžící, apod.) 
 Protesty nebudou přijímány 
  

Program :    8:00 –   9:30  přejímka modelů 
   10:00  oficiální zahájení 
        10:00 – 15:00  doprovodný program před budovou  
    8:00 – 15:00  bude sál zpřístupněn veřejnosti 
    10:00 – 14:00  bodování modelů 
    15:00 – 16:30  vyhlášení výsledků, předání cen za účasti veřejnosti 
               
Ředitel sout ěže : Dorda Petr 
Tajemník sout ěže : Bartoš Jiří 
Hlavní rozhod čí : Dorda Petr – letadla, show kategorie 
 Vymazal Jaroslav – bojová technika 
Rozhod čí :  Budou určeni na místě ze zkušených a proškolených zástupců klubů a modelářů 
 
Kontakt :  tel : 603 724 524, kpmkarvina@seznam.cz 
 www.kpmkarvina.wz.cz, http://facebook/KpmKarvina 
 
Partne ři akce :  Statutární město Karviná 
 Středisko volného času Juventus Karviná 
 Kółko Modelarskie Broń i Barwa Koszęcin   


