MISTROVSTVÍ ČR
bodovací soutěţ plastikových modelů

E-DAY
porovnávací soutěţ plastikových modelů

PRAHA 28. – 29. září 2012
PRAHA 5, Nové Butovice - nákupní centrum Galerie Butovice. Zastávka metra
trasy B „Nové Butovice“, křiţovatka ulic Radlická - Jeremiášova

Pořadatel bodovací soutěţe:

Svaz modelářů České republiky, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

Pověřený klub:

Klub plastikových modelářů č. 199

Pořadatel E-day:

EDUARD - MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o., Mírová 170, 435 21 Obrnice

Spolupracující kluby: kluby plastikových modelářů a jednotlivci z celé ČR
Funkcionáři soutěţe:
ředitel soutěže:
Vlastimil Bárta
technický ředitel: Ing. Luboš Kuna
sportovní komisař: Ing. Ladislav Hladík
Rozhodčí: Pro soutěž Masters budou delegováni předsednictvem republikového klubu plastikových
modelářů IPMS.CZE, SMČR. Seznam nominovaných rozhodčích na bodovací soutěž bude zveřejněn
na webu SMČR: http://www.ipmscze.cz/
Dále hlavní rozhodčí pro hodnocení všech kategorií Hobby, tedy soutěží porovnávajícím způsobem.
K těmto hlavním rozhodčím budou v době konání soutěže určeni další rozhodčí z řad přítomných
modelářů
-

-

-

Každý soutěžící odpovídá za správné zařazení svého modelu do kategorie. V případě
špatného zařazení nebude model hodnocen.
Každý soutěžící obdrží volnou vstupenku na oba dny proti závazku, že svůj model ponechá
na výstavním místě do ukončení akce, čili do soboty 16:00 hod. Ve světě běžná zvyklost.
Předčasný odchod je možný pouze po dohodě a se souhlasem zástupce firmy EDUARD MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o a po složení finanční částky 200 Kč za modeláře. Netýká
se soutěže Masters, SMČR.
Přihlásit model do soutěže na místě je možné pouze ve čtvrtek dne 27. 9. 2012. V pátek 28.
9. 2012 budou preferovány pouze předem přihlášené modely nebo soutěžní modely
zahraničních účastníků.
Bodovací soutěž „MASTERS“ je soutěž pro členy SMČR, nebo pro zahraniční účastníky.
Každý má možnost podat si přihlášku do kteréhokoli klubu SMČR a to i bez ohledu na jeho
specializaci nebo sekci. Pro zájemce z celé ČR, kteří nemají nebo neznají ve svém okolí
podobný klub, je možnost být členem Modelářského klubu SMČR č. 199. Přihlášky získáte
na níže uvedených adresách. Po podpisu přihlášky a zaplacení členského příspěvku se
přihlášený modelář stává členem klubu a může se účastnit bodovací soutěže, jako řádný člen
SMČR.

Přihlášky do soutěţe nebo do klubu
1.) pouze soutěž přes web: http://kpmchodov.aircraft.cz/prihlaska.php …….....… do 15. 9. 2012
2.) do klubu č. 199 elektronicky: vlastabart@seznam.cz … .…………...…..………… do 15. 9. 2012
3.) do klubu č. 199: tel.: +420 731 332 013....
..................................................
do 10. 9. 2012

Přihlášky do klubových prezentací a SIG, rezervace stolů, evidence
1.) prostřednictvím webu: http://kpmchodov.aircraft.cz/prihlaska_sig.php .......... do 15. 9. 2012
2.) emailem:
vlastabart@seznam.cz
Kopii na adresu jiri.broz@eduard.cz......…….……………………....…….............….. do 15. 9. 2012
3.) telefonicky: +420 731 332 013, nebo +420 724 752 402 …………….. .........…… do 15. 9. 2012

Startovní podmínky:
1.) Startovné
se
nevybírá.
2.) Každý soutěžící obdrží volnou vstupenku na oba dny.
3.) Soutěžící se zavazuje ponechat model/y na výstavním místě do ukončení akce, čili až do
soboty 16:00 hod.

PROGRAM SOUTĚŢE:
Čtvrtek 27. 9. 2012
16:00-19:00 přejímka modelů,
Pátek 28. 9. 2012
07:00-09:00 hod. přejímka modelů předem přihlášených a cizinců
09:00 hod. ..…… zahájení a otevření prostoru pro veřejnost
10:00-18:00 hod. bodování hlavní soutěže
10:00-15:00 hod. hodnocení porovnávací soutěže
17:00 hod. ……. uzavření prostoru pro veřejnost
od 19:00 hod..... Večerní setkání modelářů, výrobců a prodejců,
Sobota 29. 9. 2012
09:00 hod. otevření výstavního prostoru pro veřejnost, prezentace modelů, označení oceněných
modelů, prezentace klubů a SIG, doprovodný program,
09:00 hod. vyhlášení výsledků bodovací soutěže
09:30-10:00 hod. protesty k výsledkům v bodovací soutěži
10:00-11:00 hod. rozhodování o protestech, zpracování výsledků
13:00-15:00 hod. vyhlášení výsledků celé soutěže a předání cen.
16:00 hod. – zakončení akce

SOUTĚŢNÍ KATEGORIE:
I.

POROVNÁVACÍ SOUTĚŢ - kategorie „HOBBY“ – ŢÁCI

11– Letadla 1/144 a 1/72
12– Letadla 1/48 a 1/32
13– Pozemní bojová technika 1/48 + 1/35
14– Pozemní bojová technika 1/72
15– Diorámy
Hodnocení: Modely hodnotí pověření modeláři porovnávací metodou, kteří podle svých zkušeností,
znalostí a praxe určí pořadí modelů přihlášených v dané kategorií.
Ţákovská kategorie bude vyhodnocena i kdyţ se nesejdou v jedné kategorii tři modely od tří
různých modelářů.
Startovné: neplatí se
Ocenění: modeláři na 1.-3. místě obdrží pamětní plaketu a věcný dar od pořadatele.
ŢÁK = věk do 13 let včetně (tj. rok narození do 1999, včetně)
Počet modelů od jednoho modeláře v jedné kategorii není omezen

II.

POROVNÁVACÍ SOUTĚŢ - kategorie „HOBBY“ - KADETI

21 – Letadla 1/144 a 1/72
22 – Letadla 1/48 a 1/32
23 – Pozemní bojová technika 1/48 + 1/35
24 – Pozemní bojová technika 1/72
25 – Diorámy
Hodnocení: Modely hodnotí pověření modeláři porovnávací metodou, kteří podle svých zkušeností,
znalostí a praxe určí pořadí modelů přihlášených do jednotlivých kategorií.
Kategorie kadetů bude vyhodnocena i kdyţ se nesejdou v jedné kategorii tři modely od tří
různých modelářů
.
Startovné: neplatí se
Ocenění: modeláři na 1.-3. místě obdrží pamětní plaketu a věcný dar od pořadatele.
KADET = věk od 14ti do 18ti let včetně (tj. rok narození 1998 až 1994 včetně)
Počet modelů od jednoho modeláře v jedné kategorii rovněž není omezen

III. BODOVACÍ SOUTĚŢ DLE PRAVIDEL SMČR - kategorie „MASTERS“ – SENIOŘI
!!!!! POZOR, MINIMÁLNÉ STAVEBNÍ PLÁN NUTNÝ !!!!!
31 – Letadla a vrtulníky větší než 1:40 (1:32)
32 – Letadla a vrtulníky 1:40 až 1:60 (1:48)
33 – Letadla a vrtulníky 1:61 až 1:87 (1:72)
34 – Letadla a vrtulníky menší než 1:87 (1:144)
41 – Pozemní bojová technika 1:39 a větší (1:35)
42 – Pozemní bojová technika 1:40 až 1:50 (1:48)
43 – Pozemní bojová technika 1:51 a menší (1:72)
44 – Pozemní civilní dopravní prostředky 1:19 a větší (např. 1:12, 1:6, 1:2,....)
45 – Pozemní civilní dopravní prostředky 1:20 a menší (např. 1:25, 1:87 1:100,....)
51 – Diorámy s letadly - všechna měřítko
52 – Diorámy s pozemní technikou - všechna měřítka
71 – model lodi 1:500 a větší (1:350 např.)
72 - model ponorky 1:500 a větší (1:350 např.)

Hodnocení: bodování podle pravidel Svazu modelářů ČR-pravidla jsou přístupná na webu
IPMS.CZE:
http://www.ipmscze.cz//?page_id=104,
Podmínky pro účast v bodovací soutěţi:
Bodovací soutěže se může účastnit pouze člen Svazu modelářů ČR, který při prezentaci předloží
průkaz člena SMČR s vylepenou známkou na rok 2012, nebo cizinec, člen IPMS domovské země.
Počet modelů od jednoho modeláře v jedné kategorii je omezen na jeden model. Pokud se v některé
kategorii nesejdou minimálně tři modely od tří různých modelářů, nebude kategorie vyhodnocena.
Startovné: bez startovného, členství v SMČR.
Obvyklá kauce při protestu : 200 Kč
Ocenění: soutěžící, který se umístí na 1. až 3. místě obdrží pamětní plaketu a diplom. Nejlépe
umístěný modelář z ČR v každé kategorii získává titul mistra ČR

Podle nominačního klíče bude z vítězů nominován reprezentační tým pro už tradiční účast na soutěži
SMW Telford v Anglii ve dnech 10.-11. listopadu 2012. Nominovaní členové týmu obdrží finanční
příspěvek na pokrytí nákladů od SMČR.

IV. POROVNÁVACÍ SOUTĚŢ - kategorie „HOBBY“ – SENIOŘI
A1 – Letadla vrtulová a vrtulníky 1/144
A2 – Letadla proudová 1/144
B1 – Letadla vrtulová rozkrytovaná 1/72
B2 – Letadla proudová rozkrytovaná 1/72
B3 – Letadla vrtulová nerozkrytovaná 1/72
B4 – Letadla proudová nerozkrytovaná 1/72
B5 – Letadla s lanovým výpletem nebo lanovou a příčkovou výztuhou nosných ploch 1/72
B6 – Vrtulníky 1/72
C1 – Letadla vrtulová rozkrytovaná 1/48
C2 – Letadla proudová rozkrytovaná 1/48
C3 – Letadla vrtulová nerozkrytovaná 1/48
C4 – Letadla proudová nerozkrytovaná 1/48
C5 – Letadla s lanovým výpletem nebo lanovou a příčkovou výztuhou nosných ploch 1/48 + 1/32
C6 – Vrtulníky 1/48
D1 – Letadla vrtulová a vrtulníky 1/32
D2 – Letadla proudová 1/32
E1 – Civilní letadla všech měřítek
E1 – Civilní letadla všech měřítek
F1 – Pozemní bojová technika pásová s konstrukčně* uzavřeným bojovým prostorem 1/35
F2 – Pozemní bojová technika pásová s konstrukčně* otevřeným bojovým prostorem 1/35
F3 – Pozemní bojová technika polopásová 1/35
F4 – Pozemní bojová technika kolová dvou a třínápravová 1/35
F5 – Pozemní bojová technika kolová vícenápravová a soupravy 1/48 a 1/35
F6 – Pozemní bojová technika s návěsem nebo přívěsem 1/48 + 1/35
F7 – Pozemní bojová technika pásová s konstrukčně* uzavřeným bojovým prostorem 1/48
F8 – Pozemní bojová technika pásová s konstrukčně* otevřeným bojovým prostorem 1/48
F9 – Pozemní bojová technika kolová dvou a třínápravová 1/48
F10 – Pozemní bojová technika polopásová 1/48
G1 – Pozemní bojová technika pásová 1/72
G2 – Pozemní bojová technika polopásová 1/72
G3 – Pozemní bojová technika kolová 1/72
G4 – Dělostřelectvo tažené 1/72 včetně tažného prostředku
H1 – Diorámy leteckou technikou - všechna měřítka
H2 – Diorámy s bojovou technikou - všechna měřítka
H3 – Diorámy ostatní a vigneta - všechna měřítka
J1 – Figury do 90 mm
J2 – Figury nad 90 mm
J3 – Busty - všechna měřítka
K1 – Lodě 1/500 a menší
K2 – Lodě větší než 1/500
K3 – Ponorky
L1 – Automobily závodní – 1/19 a větší (např. 1/12, 1/6, 1/2,....)
L2 – Automobily závodní – 1/20 a menší (např. 1/25, 1/87 1/100,....)
L3 – Automobily nákladní, kamiony, autobusy - všechna měřítka
L4 – Automobily ostatní – všechna měřítka
M1 – Motocykly závodní - všechna měřítka
M2 – Motocykly ostatní - všechna měřítka (vojenský motocykl je bojová technika!!!)
N1 – Sci-fi - všechna měřítka
N2 – Fantasy - všechna měřítka
N3 – žertovný nebo vymyšlený model (what if, Joke Cup )
N4 – Jinak nezařaditelné
VST – Vstupenka Trophy- kategorie určená pouze pro vstupenkové modely
z minulých ročníků E-daye

VYSVĚTLENÍ POJMŮ
* konstrukčně uzavřený bojový prostor, (nejedná se o uzavření poklopem) = např. T 34, T 72,
Leopard, PzKpfw VI Ausf. B Tiger II,
* konstrukčně otevřený bojový prostor, (nejedná se o otevření poklopů) = např. Marder III, U.S.
M10 tank destroyer, ......
Pojem „rozkrytovaný model“
Rozkrytovaný model znázorňuje model s otevřeným krytem motoru, otevřenými revizními kryty, kryty
zbraní, otvory pro napouštění paliva, inspekční otvory a pod.
Nerozkrytovaný (ready to fly, ready to fight) model může mít otevřenou kabinu pilota, vstupní otvory
pro posádku a vychýlené ovládací prvky včetně klapek a slotů
Hodnocení: Modely hodnotí pověření modeláři porovnávací metodou, kteří podle svých zkušeností,
znalostí a praxe určí pořadí modelů přihlášených do jednotlivých kategorií. Pokud se v některé
kategorii nesejdou minimálně tři modely od tří různých modelářů, nebo minimálně tři modely (+) od
jednoho autora nebude kategorie vyhodnocena.
Ocenění: modeláři na 1. až 3. místě obdrží plaketu, v případě (+) bude ocenění pouze jedno
Startovné: bez startovného
Počet modelů od jednoho modeláře v jedné kategorii není omezen. Avšak při účasti jednoho
modeláře bude oceněno pouze jedno místo.

V. CENA FIRMY EDUARD O NEJLEPŠÍ KLUBOVOU PREZENTACI
Podmínky přihlášky: v přihlášce bude uvedena odpovědná osoba za klubovou prezentaci a další
zúčastněni modeláři. Tito přihlášeni modeláři obdrží volnou vstupenku se stejnými povinnostmi, jako
ostatní soutěžící (ponechat prezentaci do konce programu).
Hodnocení: Výstavky hodnotí zástupce firmy EDUARD a ocení tři nejlepší expozice.
Startovné: stůl pro klubovou expozici je zdarma

VI.
CENA FIRMY EDUARD O NEJLEPŠÍ VÝSTAVU SPECIALIZOVANÉ
ZÁJMOVÉ SKUPINY (SIG)
Podmínky prezentace: v přihlášce bude uvedena odpovědná osoba za prezentaci specializované
zájmové skupiny nebo-li “SIG“ a další zúčastněni modeláři. Tito přihlášeni modeláři obdrží volnou
vstupenku se stejnými povinnostmi, jako ostatní soutěžící (ponechat prezentaci do konce programu).
Hodnocení: Výstavky hodnotí zástupce firmy EDUARD a ocení tři nejlepší expozice.
Kaţdá ze tří vybraných obrdrţí poukázku na nákup zboţí v hodnotě 3000,- Kč na stánku firmy
Eduard ( toto je moţno objednat si i později prostřednictvím elektronické objednávky na adrese
department@eduard.cz )
Startovné: stůl pro expozici je zdarma

VII. SPECIÁLNÍ CENY A TROPHY
Kluby plastikových modelářů SMČR, IPMS České republiky, IPMS ostatních států, organizace, firmy
nebo jednotlivci mohou vyhlásit svou vlastní cenu nebo Trophy, kterou si sami vyhodnotí a cenu
předají při vyhlašování výsledků.

TYTO CENY BUDOU PRŮBĚŽNĚ DOPISOVÁNY NA WEBU SMČR
http://www.modelforum.cz/viewtopic.php?f=596&t=60632
PODLE TOHO,
ORGANIZACE, KLUBY A JEDNOTLIVCI VYHLAŠOVAT.

A DO TÉMATU
JAK JE BUDOU

Galerie Butovice se nachází na místě s výbornou dopravní obslužností. http://www.galeriebutovice.cz/jak-se-k-nam-dostanete.html Nachází se zde stanice metra B – Nové Butovice, zastávky
autobusů 130, 142, 149, 164, 179, 184, 211, 219, 225 a 256. Pokud někdo využije vlastní dopravní
prostředek, nechť využije návod uvedený na webové stránce Galerie Butovice, popř. se řídí zde
zadanou
mapou.
http://www.mapy.cz/#x=132922697@y=135816187@z=14@mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=radlick%C3
%A1%20117%20praha@sss=1@ssp=124900261_128075649_146199461_145639297
Pro prodejce, vystavovatele, soutěžící, ale i návštěvníky je k dispozici přilehlé venkovní parkoviště,
dále část podzemního parkoviště, které se nachází v suterénu objektu Galerie Butovice. Parkování
uvnitř objektu i vně je zdarma. POZOR vjezd do prostoru garáţí je omezen výškově!! Delší a vyšší
dodávka třeba typu Tranzit neprojede!!
Akce bude probíhat v suterénu objektu, do kterého je možné se dostat dvěma vjezdy pro motorová
vozidla, v dalším pak pojízdnými schodišti, přímo v objektu. Díky pojízdným schodištím a možnosti
parkování přímo u výstavní plochy se tak návštěvník může suchou nohou pohybovat pod jednou
střechou bez námahy od jedné atrakce ke druhé.
Přístup veřejnosti:
v pátek dne 28. 9. 2012 od 09:00 hod. do 17:00 hod.
v neděli dne 29. 9. 2012 od 09:00 hod. do 16:00 hod.
Vstupné na akci je stanoveno následně:
dospělá osoba ..................100 Kč na den
dítě ve věku do 15 let... 50 Kč na den. K dětské vstupence pořadatel přiloží dárek ve formě
stavebnice.
Informace pro prodejce, vystavovatele, soutěţící:
Parkování motorových vozidel prodejců, vystavovatelů a soutěžících je zajištěno přímo u výstavní
plochy v suterénu objektu nákupního centra Galerie Butovice, popř. před vlastním objektem na
vyhrazených místech.
Prodejci, vystavovatelé a soutěžící musí vzít na zřetel upozornění, že do suterénu nelze zajet
motorovým vozidlem, které je vyšší než 2,3 m, na což je upozorněno na dopravním značení před
vjezdem do suterénu.
Pořadatel akce zajistí ostrahu a uzamčení suterénu objektu nákupního centra Galerie Butovice v noční
době, z toho důvodu bude suterén přístupný pouze v době:
-

dne 27. 9. 2012 od 08:00 hod. do 22:00 hod.
dne 28. 9. 2012 od 07:00 hod. do 22:00 hod.
dne 29. 9. 2012 od 07:00 hod. do 22:00 hod.

Ubytování během akce si je možno zajistit třeba zde:
http://www.levne-ubytovani-v-praze.cz/
Případné organizační změny během akce si pořadatelé vyhrazují.

Za předsednictvo SMČR
Bárta Vlastimil
Ing.Jiří Brož

