Hanácký klub plastikových modelářů při AMK MINERVA Prostějov

Propozice veřejné soutěže plastikových modelářů

„VELIKONOČNÍ PROSTĚJOV“

2011

Soutěž se koná v sobotu 23. dubna 2011
V prostorách Národního Domu Vojáčkovo nám. 1 PROSTĚJOV
K hojné účasti zvou pořadatelé z HKPM Prostějov

www.airplanephoto.net/hkpmprostejov

hkpm@airplanephoto.net

Informace o soutěži
Pořadatel:

Hanácký klub plastikových modelářů při AMK MINERVA Prostějov

Místo konání:

Prostory Národního Domu Vojáčkovo nám.1 PROSTĚJOV

Datum konání:

sobota 23. dubna 2011

Soutěžní kategorie:

I.c
I.b
II.a
II.b

Doplňkové soutěže:

„Krabička“ – pouze senioři Ic a Ib
Cena 21. odbočky Svazu letců ČR generála Škarvady
Cena fy EDUARD
Cena „O nejlepší vrtulník“
Hanácké déchač
UFO - Panzere
Jak Hanáci jijó tvargle

Startovné:

žáci
– neplatí
Junioři – 25kč/model
Senioři – 40kč/model

Pořadatel soutěže:

Hanácký klub plastikových modelářů Prostějov

Ředitel soutěže:

Tomáš Studený

Rozhodčí:

pro všechny kategorie budou určeni na místě

Informace:

Tomáš Studený, Olomoucká 207a Držovice 79607
tel. 582365872, 604585248 po 19. hodině

Přejímka modelů:

Ladislav Hloušek

Hodnocení:

Hodnotí se dle „soutěžních a stavebních pravidel pro
hodnocení plastikových modelů“ vydaných SMČR a
platných do konce roku 2007

Výpočty:

Mojmír Viochna, Marek Hynšt, Aleš Karban

Ceny:

Ceny obdrží první tři umístění v kategorii

Občerstvení:

Možnost občerstvení v místě konání

ml. žáci, st. žáci junioři, senioři
ml. žáci, st., žáci, junioři, senioři
žáci, senioři, bude vyhlášen nejlepší junior
žáci, senioři, bude vyhlášen nejlepší junior

Časový plán soutěže: 7:45 – 9:00
přejímka modelů do soutěže
9:15 – 15:30
hodnocení modelů
přibližně 15:45 vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo určit věkové kategorie dle pravidel
platných do konce roku 2007.
Pořadatel si vyhrazuje právo vyhlásit další doplňkové soutěže na místě.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet přijímaných modelů do soutěže.
Pořadatel neproplácí cestovné a stravné soutěžícím a jejich doprovodu.

Doplňkové soutěže
„Krabička“

Vzhledem k tomu, že většina z nás – modelářů - kitařů, až na výjimky, která
potvrzuje pravidlo, „má místo prstů kopýtka“ chce pořadatel umožnit účast i této
většině tím, že vyhlašuje u příležitosti soutěže „VELIKONOČNÍ PROSTĚJOV
2011“ kategorii modelů nazvanou „Krabička“. Abychom předešli případným
sporům a jiným peripetiím s vyhlášením této kategorie jsou stanovena následující
kriteria a definice:
I. Model je zhotoven ze stavebnice, která je vyrobena lisováním, neobsahuje
PUR díly ani leptané díly.
II. Při stavbě modelu smí modelář model přerýt, proříznout pohyblivé části ale
nesmí je odříznout a vychýlit. Je povoleno nahradit kulomet za jehly, provést
výplety modelu, otevřít kabinu, v kokpitu se povolují pásy ale pouze vlastní
výroba.
III. Zbarvení interiéru, označení a kamufláž, včetně použitého obtiskového aršíku,
musí odpovídat návodu, který je jediným podkladem pro hodnocení modelu a je
součástí stavebnice. Povoluje se použití jiného kamuflážního schématu i dekálů.
Tuhle změnu je povinen modelář doložit.
IV. Model je hodnocen komisí rozhodčích dle „Soutěžních a stavebních
pravidel pro hodnocení plastikových modelů“ vydaných SMRČ platných do
konce roku 2007.
V. Vítězem se stává model s nejvyšším bodovým ziskem, které získal
bodováním.
VI. Modelář sám rozhoduje, do které soutěžní kategorie chce svůj model zařadit,
(veřejná, krabička).

Cena Svazu letců ČR:

Zástupci 21. odbočky Svazu letců ČR generála Škarvady si sami vyhodnotí
bez přihlížení k výsledkům model letadla bez rozdílu měřítka a věkové kategorie,
na jehož skutečné předloze létali a létají čeští a českoslovenští letci

Cena EDUARD:

Nejlepší model z produkce firmy EDUARD nebo s doplňky firmy EDUARD

Cena „O nejlepší vrtulník“
Nejlepší model vrtulníku bez rozdílu měřítka vyhodnocuje ing. Jaroslav Špaček.
Hanácké déchač:

Vítězem se stává bodovaný model letadla bez rozdílu měřítka v kategorii senioři,
u kterého bylo dosaženo nejnižšího bodového rozdílu mezi hodnocenými modely
a je v pořadí hodnocen jako horší, protože mu „déchá na paty“.

UFO Panzerne:

„Vítězem“ se stává model kategorie IIa nebo IIb v seniorech, s nejnižším
bodovým ohodnocením.

Jak Hanáci jijó tvargle: Soutěž v pojídání tvarůžků vyhlašuje Ing. Jaroslav Špaček a s pravidly seznámí
účastníky namístě

!!!! Důležité upozornění !!!!
Součástí soutěže bude i malá klubová výstavka. Pokud se
rozhodnete tuto výstavku podpořit a přivezete do ní dva modely
- nebudete platit startovné za soutěžní model.

