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Klub stavitelů plastikových modelů (KSPlM) 

Svazu modelářů České republiky, z.s. 

vyhlašuje: 

Mistrovství České republiky mládeže 

v plastikovém modelářství pro rok 2019 

Datum konání: 14. - 15. června 2019 

Místo konání: Výstaviště Brno, pavilon B, vstup vestibulem 

pavilonu E 
Pořadatel:  SMČR, KSPlM, pověřený klub KPM č. 019 Albatros 

Ředitel soutěže: Bc. Tomáš Hejzlar 

Sportovní komisař: Ing. Pavel Klouček, Ph.D. 

Soutěžní kategorie vyhlášené SMČR: 

 Letadla I. b (1/48 a 1/32) 

 Letadla I. c (1/72 a 1/144) 

 Bojová technika II. a (1/35) 

 Bojová technika II. b (1/48) 

 Bojová technika II. c (1/72) 

Doplňkové kategorie: 

 Lodě a ponorky (bez rozlišení měřítka) 

 Diorámy  (bez rozlišení měřítka) 

Pozn.: reprezentační nominace na mezinárodní soutěž je prováděna pouze ze 

soutěžních kategorií letadel a bojové techniky. 

Věková kategorie: Mladší žáci  (rok narození 2007 a mladší) 

 Starší žáci (rok narození 2006, 2005, 2004) 

 Kadeti (rok narození 2003, 2002, 2001) 

Startovné: bez startovného 
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Vstupné na akci: mládež do 15-ti let, držitelé ZTP a členové BFC zdarma, ostatní 100 Kč 

Podmínky účasti: Věkový limit soutěžícího dle vypsaných kategorií. 

Členství v libovolném klubu SMČR (je nutno se prokázat členským průkazem 

s fotografií a platnou známkou na rok 2019). 

Zastoupení (proxy): je povoleno, ale bez možnosti protestu. V případě nedostavení se k obhajobě může 

být rozhodnuto v neprospěch soutěžícího. 

Protest: je možný v souladu s Pravidly při podání kauce 200,- Kč, (viz Organizační 

a bodovací pravidla pro soutěže plastikových modelářů, platná od 1. 5. 2019, 

ke stažení na stránkách http://ipmscze.cz). 

Registrace modelů:  elektronicky, na webové stránce . Ukončení registrace je 14. 6. ve 12:00. Přímo 

v místě pak pouze ve výjimečných případech. 

Předání modelů: Modely musí být v místě konání předány v pátek 14. 6. do 18:00, bez výjimky. 

Ostatní informace pro soutěžící: 

 Vzhledem ke statusu bodovací soutěže je nutné doložit podklady použité při stavbě 

modelu. Minimálně stavební návod. 

 Počet modelů od jednoho modeláře je omezen na jeden pro každou vyhlašovanou 

kategorii.  

 Modely hodnotí rozhodčí nominovaní předsednictvem sekce KSPlM SMČR. 

 Pořadatel soutěže nehradí soutěžícím a jejich doprovodu cestovné a stravné. 

Pro účastníky MČR mladší 15-ti let věku bude v místě konání zajištěna strava. 

 Pořadatel nezajišťuje soutěžícím a doprovodu ubytování. 

 Parkování vozidel soutěžících dle pokynů pořadatele akce MODELLBRNO - 

vjezd na kauci 500,- Kč na dobu 60 minut, nebo individuálně. 

 

Podrobněji viz „Organizační a bodovací pravidla pro soutěže plastikových modelářů“ (ke stažení 

na http://ipmscze.cz ) 

http://ipmscze.cz/
http://ipmscze.cz/
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Program soutěžních dnů: 

Pátek, 14. června 2019 

 do 18:00 příjem soutěžních modelů 

 18:30 – 21:00 bodování modelů rozhodčími 

 

Sobota, 15. června 2019 

 8:00 – 13:00 bodování modelů rozhodčími 

 9:00 slavnostní zahájení Mistrovství republiky 

 13:30 zveřejnění výsledků vyvěšením na informačním tablu 

 13:30 – 14:00 čas na protesty 

 13:30 – 14:00 obhajoby 

 15:00 zveřejnění konečných výsledků  

 15:30 slavnostní vyhlášení výsledků 

 

 

Pozn: V časovém programu může dojít ke změnám. Jakákoliv změna v průběhu Mistrovství ČR mládeže 

bude včas oznámena a vyvěšena na informační tabuli v místě konání. 

 

Doprovodný program pro soutěžící: 

MČR mládeže se koná ve stejných prostorách a ve stejném čase, jako MODELLBRNO 2019. Účastníci 

MČR tak mají možnost shlédnout řadu modelů od špičkových modelářů, využít nabídku prodejců 

či navštívit workshopy (v tomto směru sledujte stránky http://www.modellbrno.cz). 

Kontakty: 

Petr Šámal, takao18@seznam.cz,  mobil 606 767 193  

Pavel Klouček, pavel.kloucek@centrum.cz, mobil 605 578 478 

 

http://www.modellbrno.cz/
mailto:takao18@seznam.cz
mailto:pavel.kloucek@centrum.cz
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Generální sponzor Mistrovství republiky mládeže 

 

EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o. 

  

 

Sponzoři soutěže Mistrovství republiky mládeže 

 

 

SPECIAL HOBBY s.r.o. 

 

 

 

 


