
 
 

PODBABSKÁ HVĚZDA 2019 

Krajská soutěž mládeže pro účast na Mistrovství republiky mládeže v plastikovém 

modelářství a doprovodná otevřená soutěž seniorů. 

 

Pořadatel: Stanice techniků (DDM hl. m. Prahy), SMČR, KMST 

Místo konání: Stanice techniků, Pod Juliskou 2a, Praha 6 – Podbaba, 160 00 

Datum konání: 25. 5. 2019 

Startovné: 0,- 

Ředitel soutěže: Kozohorský Ondřej 

Kontakty:  

• Kozohorský Ondřej (Stanice techniků, KMST) – kozohorsky@ddmpraha.cz, 

222 333 879 

• Šámal Petr (SMČR) - takao18@seznam.cz 

 

Informace pro soutěžící: 

Žáci / Kadeti 

- Hodnocení modelů – dle zkrácených bodovacích pravidel, rozhodčí nominováni 

pořadatelem soutěže 

- Zastupování povoleno 

- K modelu nutné doložit podklady ke stavbě (minimálně stavební návod modelu) 

- Přihlašování: a) online bude upřesněno; b) v den konání soutěže na místě konání 

(8.30–10.00) 

- Ocenění – v každé kategorii první tři umístění 

Senioři 

- Hodnocení modelů – Porovnávací systém 

- Ocenění – v každé kategorii bez pořadí formou “Oceněný model“ 

 

 

mailto:kozohorsky@ddmpraha.cz
mailto:kozohorsky@ddmpraha.cz
mailto:takao18@seznam.cz
mailto:takao18@seznam.cz


 
 

Věkové kategorie: 

Žáci – 2006 a mladší 

Kadeti – 2001 až 2005 

Senioři – 2000 a starší 

 

Soutěžní kategorie: 

Žáci (Z) / Kadeti (K) / Senioři (S) 

*  v kategoriích Seniorů se mohou v případě malého počtu modelů některé sloučit 

 

L1Z, L1K, L1S – Letadla 1:144 – 1:72 

L2Z, L2K, L2S – Letadla 1:48 – 1:35 

 

B1Z, B1K, B1S – Bojová technika – 1:72 

B2Z, B2K, B2S – Bojová technika – 1:48 

B3Z, B3K, B3S – Bojová technika – 1:35 

 

V1Z, V1K, V1S – Lodě a ponorky (bez rozlišení měřítka) 

 

D1Z, D1K, D1S – Diorámy (bez rozlišení měřítka) 

 

O1Z, O1K, O1S – Ostatní (bez rozlišení měřítka) 

 

 

 

 



 
 

Časový harmonogram soutěže: 

8.30 – 10.00 – přejímka modelů 

10.00 – zahájení soutěže 

10.00 – 14.30 – bodování, hodnocení modelů 

14.30 – zveřejnění výsledků 

14.30 – 15.00 čas na protesty 

15.00 – vyhlášení výsledků 

 

Doprovodný program: 

Souběžně konaná akce Stanice techniků – Dejvický den dřeva 

10.00 – 15.00 – Železniční kolejiště na Stanici techniků 

10.00 – 14.00 – Volné jízdy na autodráze 

  

 

 


