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E Day 2019 – 19. ročník 
a 

Mistrovství České republiky seniorů 
s mezinárodní účastí 

v kategoriích 

„Masters“ bodovací soutěž plastikových modelů dle pravidel SMČR 
 

„Hobby“ porovnávací soutěž plastikových modelů dle pravidel SMČR 
  

Lysá nad Labem  27 - 28. 9. 2019 

  
Výstaviště Lysá nad Labem, Čapkova ul. – vchod Jih  

  

Pořadatel: EDUARD M.A. a Svaz modelářů České republiky (SMČR) 

Pověřený klub:  

Spolupracující kluby: Kluby plastikových modelářů a jednotlivci z celé ČR 

Funkcionáři soutěže: Ředitel soutěže „Masters“:  

Sportovní komisař „Masters“: Petr Filip 

Ředitel soutěže „Hobby“: Ing. Jiří Fiala 

Technický ředitel soutěže: Ing. Luboš Kuna 

Rozhodčí:  nominování Předsednictvem KSPlM SMČR 

Instrukce a startovní podmínky pro soutěžící / vystavující 

1. Startovné: 

 Hobby:  0,- Kč 

 Masters: 0,- Kč  členové SMČR (členský průkaz se známkou pro r. 2019), 

členové zahraničních IPMS (platný členský průkaz) 

200,- Kč  ostatní 

2. Registrace: 

Pro registraci do soutěže důrazně doporučujeme on - line registraci. Přihlašování na místě bude 

zatíženo nutností platit registrační poplatek a při zpracování registrace budou upřednostňováni 

on-line přihlášení modeláři a zahraniční účastnící. Pokud svůj model soutěžící nepřihlásí on-

line, vystavuje se riziku delšího čekání u přejímky modelů. 
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- Registrace online 0,- Kč 

- Registrace na místě 100,- Kč z poplatku jsou vyjmuty osoby mladší 18-ti let, studenti, 

důchodci a držitelé ZTP) 

Za zařazení modelu do odpovídající soutěžní kategorie odpovídá soutěžící. V případě 

chybného zařazení nemusí být model hodnocen. 

3. Časy registrace: 

 On - line registrace bude probíhat na adrese: http://eday.ipmscz.eu/ 

 On - line registrace spuštěnÍ měsíc před zahájením soutěže, tj. 27. 8. 2019 v 00:00 hod 

 On - line registrace soutěže „Masters“ bude uzavřena 27. 9. 2019 v 12:00 hod 

 On - line registrace soutěže „Hobby“ bude uzavřena 28. 9.2019 v 05:00 hod 

 Registrace na místě bude otevřena v pátek 27. 9. 2019 od 15:00 do 19:00 

 V sobotu 28. 9. 2019 se bude možné registrovat ve výjimečných případech a pouze 
do soutěže „Hobby“ od 8:00 do 10:00 
 

3. Předčasné odebrání modelu: je možné POUZE v části „Hobby“ a pouze po dohodě 

a se souhlasem zástupce pořadatele EDUARD M. A. (pan Karel Padár) s podmínkou složení 

finanční částky 200 Kč za modeláře. (apelujeme na slušnost vůči všem návštěvníkům a hostům, 

rovněž tak k pořadatelům akce, aby k tomuto docházelo skutečně pouze v nejnutnějších 

případech). U kategorií „Masters“ je předčasné odebrání modelu nepřípustné. 

4. Přihlášky do klubových prezentací a SIG, rezervace stolů, evidence 

 On - line registrace: http://edaysig.ipmscz.eu/ od 1. 8. do 22. 9. 2019 

Program soutěže 

 Pátek 27. 9. 2018 

15:00 - 19:00 přejímka modelů 

19:00 - 22:00 bodování kategorií „Masters“ 

22:00 uzavření prostorů pro soutěžící a vystavující 

 Sobota 28. 9. 2018 

08:00 - 10:00 přejímka modelů pouze pro „Hobby“ 

08:00 - 12:00 bodování kategorií „Masters“ 

10:00 - 13:00 hodnocení kategorií „Hobby“ 

09:00 otevření výstavního prostoru pro veřejnost, prezentace klubů a SIG, 
workshopy, doprovodný program. 

12:00 vyvěšení předběžných výsledků kategorií „Masters“ 

12:15 - 12:30 čas na podání protestů pro kategorie „Masters“ 

12:30 - 13:30 řešení případných protestů, zpracování výsledků 

14:00 vyvěšení konečných výsledků kategorií „Masters“ 

16:00 začátek slavnostního vyhlášení výsledků celé soutěže a předání cen 

18:00 závěr soutěže a uzavření prostoru výstavy pro návštěvníky 

19:00 uzavření prostorů pro soutěžící a vystavující 

 

http://eday.ipmscz.eu/
http://edaysig.ipmscz.eu/
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Obecné zásady pro soutěžící 

1. Věkové kategorie: Mladší žák (Pupil, U12) rok narození 2007 a mladší 

Starší žák (Young, U 15) rok narození 2006, 2005, 2004 

Kadet (Cadet, U 18) rok narození 2003, 2002, 2001 

Senior (Adult) rok narození 2000 a starší 

2. Počty modelů: Kategorie „Masters“: počet modelů od jednoho modeláře je omezen 
na jeden model do kategorie. K modelu je nutno doložit minimálně 
stavební návod viz http://ipmscze.cz/souteze/pravidla-bodovacich-
soutezi/. 

Kategorie „Hobby“: počet modelů od jednoho modeláře není omezen. 
K modelu není nutno doložit dokumentaci. 

3. Hodnocení modelů: 
 
Kategorie „Masters“: hodnocení modelů dle platných Pravidel, podrobněji 
viz http://ipmscze.cz/souteze/pravidla-bodovacich-soutezi/. 

 Nesejde–li se v dané kategorii „Masters“ minimální požadovaný počet modelů (tři modely 
od tří různých modelářů) bude vyhodnocena, ale nebude udělen titul Mistr ČR a nebude 
provedena nominace do zahraniční reprezentace. 

 Kauce při protestu je stanovena na 200 Kč. 

Kategorie „Hobby“: hodnocení modelů dle platných Pravidel, podrobněji 
viz http://ipmscze.cz/souteze/pravidla-porovnavacich-soutezi/ 

 Pokud se modelář účastní v kategoriích „Hobby“ s více modely ve stejné kategorii, 
oceněn bude vždy pouze nejlépe umístěný model. To znamená, že v jedné kategorii 
může modelář získat pouze jednu cenu. 

 Kategorie „Hobby“ seniorů je možné sloučit, nesejde–li se v kategorii minimální 
požadovaný počet modelů (tři modely od tří různých modelářů). 

 Kategorie „Hobby“ mládeže budou vyhodnoceny, i když se v nich nesejde minimální 
požadovaný počet modelů (tři modely od tří různých modelářů). Je ale možné sloučení 
věkových kategorií daného druhu při nesplnění minimálního počtu modelů. 

 Protesty se nepřijímají, je však možné vznést dotaz na ředitele soutěže „Hobby“. 
 

4. Ocenění modelů a modelářů: 
 
Kategorie „Masters“: 

 Modeláři na 1. až 3. místě obdrží medaili SMČR, diplom a plaketu od pořadatele. 

 Nejlépe umístěný modelář v každé dostatečně obsazené kategorii získává titul 
mistra ČR 

 Dle nominačního klíče budou modeláři z příslušné kategorie nominováni na účast 
v zahraniční reprezentaci s finančním příspěvkem (SCALEMODELWORLD 2019, 
Telford, UK). Podmínkou je členství v SMČR. 

Kategorie „Hobby“: 

 Vyhodnocení modeláři obdrží diplom a plaketu od pořadatele. V kategoriích mládeže 
navíc věcnou cenu. 

Soutěžní kategorie 

„Masters“ – Bodovací soutěž dle pravidel SMČR 

Senioři (Adult, MS)  

http://ipmscze.cz/souteze/pravidla-bodovacich-soutezi/
http://ipmscze.cz/souteze/pravidla-bodovacich-soutezi/
http://ipmscze.cz/souteze/pravidla-bodovacich-soutezi/
http://ipmscze.cz/souteze/pravidla-porovnavacich-soutezi/
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I. modely letadel 

I.a Letadla 1:39 a větší        (1:32, 1:24) 

I.b      Letadla 1:40 až 1:60         (1:48, 1:50) 

I.c      Letadla 1:61 až 1:87       (1:72, 1:87) 

I.d Letadla 1:88 a menší       (1:100, 1:144) 

II. modely pozemní bojové techniky 

II.a     Vojenská technika 1:39 a větší      (1:32, 1:35) 

II.b Vojenská technika 1:40 až 1:50      (1:48) 

II.c  Vojenská technika 1:51 a menší      (1:72, 1:87) 

III. modely pozemních civilních dopravních prostředků 

III.a    Civilní technika 1:19 a větší         (1:16, 1:12, 1:6) 

III.b   Civilní technika 1:20 a menší       (1:25, 1:35, 1:87) 

IV. diorámy 

IV.a  Diorámy s letadly        (všechna měřítka) 

IV.b  Diorámy s pozemní technikou     (všechna měřítka) 

VI. plavidla  

VI.a  Hladinová plavidla 1:500 a větší      (1:350, 1:200, 1:35) 

VI.b  Hladinová plavidla 1:501 a menší      (1:700, 1:1000)   

VI.c  Ponorky         (všechna měřítka)  

„Hobby“ – Porovnávací soutěž dle pravidel SMČR 

Mladší žáci (Pupil, U12) 

10 Letadla 1:61 a menší       (1:144, 1:72) 

11  Letadla 1:60 a větší       (1:48, 1:32) 

12  Vojenská technika 1:51 a menší     (1:87, 1:72) 

13  Vojenská technika 1:50 a větší     (1:48, 1:35) 

14  Diorámy         (všechna měřítka)  

Starší žáci (Young, U15) 

15  Letadla 1:61 a menší       (1:144, 1:72) 

16  Letadla 1:60 a větší       (1:48, 1:32) 

17  Vojenská technika 1:51 a menší     (1:87, 1:72) 

18  Vojenská technika 1:50 a větší     (1:48, 1:35) 

19  Diorámy         (všechna měřítka)  

Kadeti (Cadets, U18) 

20  Letadla 1:61 a menší       (1:144, 1:72) 

21  Letadla 1:60 a větší       (1:48, 1:32) 
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22  Vojenská technika 1:51 a menší     (1:87, 1:72) 

23  Vojenská technika 1:50 a větší     (1:48, 1:35) 

24  Diorámy         (všechna měřítka)  

Senioři (Adult, S) 

Definice pojmů pro přihlášení modelu do správné kategorie 

„Rozkrytovaný“ model s otevřeným povrchem (motor, panely výstroje, zbraně, palivové vstupy, ostatní 
inspekční otvory, apod.  

„Ready to Flight“ model může mít: otevřenou kabinu či vstupní otvory pro posádku, vychýlené ovládací 
prvky včetně klapek a slotů. Ostatní prvky musí být v zavřené poloze a to i v případě, 
že toto umožňuje stavební návod. 

Modely letadel 

A1  Letadla vrtulová 1:88 a menší     (1:100, 1:144) 

A2  Letadla proudová 1:88 a menší     (1:100, 1:144) 

B1  Letadla vrtulová „Ready to Flight“ 1:61-1:87    (1:72, 1:87) 

B2  Letadla proudová „Ready to Flight“ 1:61-1:87   (1:72, 1:87) 

BA  Letadla „Rozkrytovaná“ 1:61-1:87     (1:72, 1:87) 

C1  Letadla vrtulová „Ready to Flight“ 1:40-1:60    (1:48) 

C2  Letadla proudová „Ready to Flight“ 1:40-1:60   (1:48) 

CA  Letadla „Rozkrytovaná“ 1:40-1:60     (1:48) 

D1  Letadla 1:39 a větší       (1:32, 1:35) 

E1  Letadla s lanovými výplety 1:61 a menší     (1:72, 1:144) 

E2  Letadla s lanovými výplety 1:60 a větší     (1:32, 1:48) 

F1  Vrtulníky        (všechna měřítka)  

G2  Dopravní letadla 1:/96 a menší     (1:100, 1:144) 

G1  Civilní letadla ostatní       (všechna měřítka)  

Modely pozemní bojové techniky 

H1  Vojenská technika pancéřovaná 1:51 a menší (mimo H0)   (1:72, 1:100) 

H2  Vojenská technika nepancéřovaná 1:51 a menší (mimo H0)  (1:72, 1:100) 

I1  Vojenská technika 1:40 až 1:50      (1:48) 

J1  Vojenská technika pancéřovaná 1:39 a větší    (1:32, 1:35) 

J2  Vojenská technika nepancéřovaná 1:39 a větší    (1:32, 1:35) 

JA  Vojenská technika „Rozkrytovaná“     (všechna měřítka) 

Diorámy 

K1  Diorámy s leteckou technikou      (všechna měřítka)  

K2  Diorámy s pozemní technikou     (všechna měřítka)   

KA  Viněty a ostatní diorámy       (všechna měřítka)  

Modely pozemních civilních dopravních prostředků 

L1   Automobily soutěžní       (všechna měřítka) 

L2  Automobily osobní       (všechna měřítka) 

LA  Automobily nákladní, kamiony a autobusy     (všechna měřítka) 
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M1  Motocykly civilní a soutěžní       (všechna měřítka) 

N1  Technika a vozidla H0       (1:87) 

Figury 

O1  Figury 89mm a menší      (72mm, 85mm) 

O2  Figury 90mm a větší       (100mm, 180mm) 

OA  Busty          (všechna měřítka)  

Modely plavidel 

P1  Hladinová plavidla 1:501 a menší     (1:700, 1:1000)   

P2  Hladinová plavidla 1:500 a větší     (1:350, 1:200, 1:35) 

PA  Ponorky         (všechna měřítka)  

Ostatní 

X1 – Sci-Fi a Fantasy        (všechna měřítka)  

Z1 – Jinam nezařaditelné       (všechna měřítka)  

VS – Vstupenka Trophy - kategorie pro vstupenkové modely z minulých ročníků E-Day 

Ostatní Kluby plastikových modelářů (bez rozdílu příslušnosti), IPMS jiných států, organizace, firmy 
nebo jednotlivci mohou vyhlásit svou vlastní cenu nebo Trophy, kterou si sami vyhodnotí a cenu 
předají při vyhlašování výsledků.  

Dopravní a ostatní informace 

Doprava automobilem: Po dálnici D10, ve směru od Mladé Boleslavi sjezd č. 27 na Benátky 

n/J, Lysá n/Labem, ve směru od Prahy sjezd č.14 a dále dle objízdného značení. 

Doprava vlakem: S výhodou lze požít vlakové spojení, neboť nádraží Lysá nad Labem 

se nalézá cca 150 m od vchodu na výstaviště. Pokud se podaří zajistit mimořádné vlakové spoje, 

informace naleznete na webové stránce http://www.eday.cz. 

Parkování vozidel: Parkování motorových vozidel vystavovatelů a soutěžících 

je zajištěno na přilehlých placených parkovištích a v okolních ulicích. Pořadatel akce nezajišťuje 

ostrahu parkoviště. 

Přístup nevystavující a nesoutěžící veřejnosti: Sobota dne 28. 9. 2019 od 09:00 hod. do 18:00 
hod. 

 
Případné organizační změny během akce si pořadatelé vyhrazují. 

 
Aktuální informace, novinky, zajímavosti a další naleznete na stránkách http://www.eday.cz. 

http://www.eday.cz/
http://www.eday.cz/

