Svaz modelářů České republiky
Klub plastikového modelářství 2.ZO AVZO Karviná – č.404
pořádají

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
MLÁDEŽE
V PLASTIKOVÉM MODELÁŘSTVÍ 2015

2.-3. května 2015
v rámci mezinárodní akce Kitshow Kopřivnice 2015

Datum soutěže :

2.-3. května 2015

Místo konání :

Kulturní dům Kopřivnice, Obránců Míru 368/1A, 742 21 Kopřivnice

Pořadatel :

Klub plastikového modelářství 2.ZO AVZO Karviná
Svaz Modelářů České republiky

Hlavní partneři :

Občanské sdružení Beskyd Model Kit Show
Kulturní dům Kopřivnice
Dům Dětí a mládeže LUNA Příbor
Krajské středisko volného času Juventus Karviná

Ředitel soutěže :

Petr Dorda

Sportovní komisař :

Ing. Jiří Brož

Soutěžní kategorie :

Letadla žáci I.a (1:32), I.b (1:48), I.c (1:72)
Letadla kadeti I.a (1:32), I.b (1:48), I.c (1:72)
Bojová technika žáci II.a (1:35), II.b (1:48), II.c (1:72)
Bojová technika kadeti II.a (1:35), II.b (1:48), II.c (1:72)
Diorámy žáci – bez rozdílu měřítka
Diorámy kadeti – bez rozdílu měřítka

Věkové kategorie :

žák
kadet

- rok narození 2002 a mladší
- rok narození 1997 – 2001

Program soutěže :
Sobota 2.5.2015

8:00 – 13:00
13:00 – 19:00

přejímka modelů, zahájení
hodnocení modelů

Neděle 2.5.2015

9:30 – 10:30
11:00 – 11:30
12:00

obhajoby
vyvěšení výsledků. lhůta pro protesty
vyhlášení výsledků, předání cen

Soutěžní vklady :

startovné ZDARMA

Podmínky soutěže :

- Soutěž je otevřená pro veškeré modeláře splňující podmínku věku
jednotlivých kategorií a zároveň musí být členy SMČR.
- Možnost podat přihlášku do SMČR bude na místě po zaplacení
členského příspěvku 50Kč / rok.
- Proxy (zástup) je povoleno. V případě proxy nelze podat protest.
V případě potřeby obhajoby za nepřítomnosti soutěžícího může být
rozhodnuto v jeho neprospěch.

Hodnocení :

Soutěž je hodnocena dle platných pravidel SMČR dostupných na
www.ipmscze.cz v sekci „Organizační a bodovací pravidla“.
Hodnocení provedou proškolení rozhodčí nominováni
předsednictvem SMČR.
Vítězové kategorií letadel a bojové techniky budou nominováni na
soutěž v anglickém Telfordu. Postupový klíč bude zveřejněn na
soutěži.

Ocenění pro vítěze :

První 3 umístění v každé kategorii dostanou medaili, diplom a
věcnou cenu

Protesty :

Možnost podat protest bude k dispozici v něděli 3.5.oproti složené
kauci 200Kč. Ta bude v případě oprávněnosti protestu navrácena.

Další informace :

Ubytování pro soutěžící bude umožněno na DDM Luna Příbor, popř.
na dalších destinacích. Pořadatel nehradí soutěžícím ani doprovodu
stravné, cestovné ani ubytování mimo DDM.
Další informace budou postupně zveřejňovány na www stránkách
pořadatele, v sekci soutěže na Modelforum.cz a Facebooku

Doprovodný program : Je zajištěn v rámci Kitshow (www.kitshow.cz). Další program bude
ještě upřesněn.
Kontakt :

Petr Dorda – předseda klubu
tel : 603 724 524 - preferujeme kontakt emailem
kpmkarvina@seznam.cz
www.kpmkarvina.wz.cz
- preferujeme kontakt emailem

www.kpmkarvina.wz.cz
www.kitshow.cz
www.ipmscze.cz

