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Propozice 
Modelářská soutěž plastikových modelů 

 

KPM 21. z TL AČR a PIONÝR - Modelářské centrum MB  

pořádá 

4. ročník „ O ŠTÍT MĚSTA MLADÉ BOLESLAVI“ 

soutěž se koná za finanční podpory Statutárního města Mladá Boleslav 

 

 

Hlavní sponzor:                        Statutární město Mladá Boleslav 

Datum konání:                         30. září - 1. října 2022 

Místo konání:                           Jídelna 6. základní školy, Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 

Přejímka modelů.                     Pátek  30.9.2022 od 18:00 do 20:00 

                                                 Sobota 1.10. 2022 od 08:00 do 10:00 

Otevřeno pro veřejnost:           Sobota 1. 10. 2022 od 10:00 do 16:00                                                  

Vyhlášení výsledků:                 Sobota 1. 10. 2022 od 16:00  

 

Žáci -     soutěžící, který v daném roce dosáhne 15 let (od roku narození 2007 a mladší) 

Kadeti - soutěžící, který v daném roce dosáhne 18 let (od roku narození 2004 do 2006) 

Senior - soutěžící , který nesplňuje podmínky pro kadeta 
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Soutěžní kategorie: Bodované 

Žáci-od roku narození 2007 a mladší  

1Ža – letadla  M-1:32 

1Žb – letadla  M-1:48 

1Žc – letadla  M- 1:72 

 

2Ža – technika M-1:35 

2Žb – technika M-1:48 

2Žc – technika M-1:72 

 

Kadeti - od roku narození 2004 do 2006 

1Ka – letadla  M-1:32 

1Kb – letadla  M-1:48 

1Kc – letadla M- 1:72 

 

2Ka – technika M-1:35 

2Kb – technika M-1:48 

2Kc – technika M-1:72 

 

Divácká soutěž: líbí - nelíbí 

Žáci-od roku narození 2007 a mladší 

3Žd – dioráma 

4Žb –Bojová technika 1:100 

5Žo – ostatní - různá měřítka 

 

Kadeti - od roku narození 2004 do 2006 

3Kd – dioráma 

4Kb –Bojová technika 1:100 

5Ko – ostatní - různá měřítka 

 

S – senioři (od 2003) 

1sL – LETADLA 

2sB – Bojová technika 

3sD – dioráma 

4sO – ostatní 
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Speciální kategorie – LÍBÍ-NELÍBÍ 

S-Pm – panelákové měřítko (1:144) 

S-Lčs – Letadla v čs. markingu  

S-Bčs – technika ČSLA 

S-Lp  - Lodě a ponorky  

S-HO – modely 1:87/HO 

 

Speciální kategorie Modelářského centra MB 

SMC-gF – letadla generála Fajtla 

===============================================================

=============================================================== 

Startovné: 

Vstupné dobrovolné 

 

Hodnocení modelů: 

• Proběhne v sobotu 1. 10. 2022 komisí rozhodčích. Seznam rozhodčí bude sestaven v den 

soutěže 

• Způsob hodnocení 

              A. bodovacím systémem SNM (Svaz nezávislých modelářů) 

              B. Divácká soutěž – systém   LÍBÍ-NELÍBÍ 

• Pro diváckou soutěž proběhne hodnocení v sobotu 12. 12. 2020 návštěvníky. 

 

Podmínky soutěže: 

• Věkové kategorie junior, senior 

• Počet oceněných modelů v dané kategorii není omezen 

• V dané kategorii nemusí byt vyhlášen žádný model 

 

Další info: 

• Celkový počet modelů od jednoho modeláře i počet modelů v jedné kategorii není omezen. 

• V případě umístění modelů na 1-3 místě od jednoho modeláře v jedné kategorii, je vyhlášen 

pouze nejlépe umístěný model. 

• Při účasti méně než 5. modelů od nejméně 3. soutěžících mohou být soutěžní i věkové kategorie 

sloučeny. V případě nemožnosti sloučení budou vyhlášena pouze první místa 

• Od instalace modelů do ukončení soutěže, nebude s modely nikterak manipulováno a bude 

zajištěn trvalý dohled a ochrana před poškozením. Manipulovat s modely může pouze pořadatel 

soutěže a to jen v nezbytných případech. Jedině rozhodčí mají v průběhu hodnocení modelů 

právo s modely manipulovat. 

• Modely mohou byt odebrány až po vyhlášení výsledků, nebo výjimečně po dohodě s pořadateli. 

• Ceny pro umístěné budou ve formě modelářského sortimentu a sponzorských darů. 

• Ve všech kategoriích budou všichni na 1-3 umístění ohodnoceni diplomem. 
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Ubytování: 

V případě zajmu o ubytování, prosím kontaktujte p.Tomáše Suchého, který Vám poskytne veškeré informace. 

 

Kontakty na pořadatele: 

 

 

 

 
Ředitel soutěže -                                  -    Antonín Hyka:  

                                                                Tel.:    777 825 028 
                                                                E-mail: tonda.hyka@seznam.cz 

 
člen vedení PS Modelářské centrum MB  -    Tomáš Suchý:  

                                                                Tel.:     774 096 696 
                                                                E-mail: tomas-vvskrp@post.cz 
 
 
 
Internetové stránky: 

 

https://stitmb.webnode.cz/ 
 

https://modelarskecentrummb.webnode.cz/ 
 

 
 

 

 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na možné změny během soutěže 
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