
 
 

Klub stavitelů plastikových modelů Svazu modelářů České 

republiky, z.s. 

 

vyhlašuje: 

Mistrovství České republiky mládeže 

v plastikovém modelářství  

pro rok 2020 
 

Datum konání: 11. - 12. září 2020 

Místo konání: Integrované centrum volnočasových aktivit  

Obrnice - Most 

Pořadatel:  SMČR, pověřený klub KPM č. 452 Žatec, p.s. 

ve spolupráci s  firmami EDUARD M. A. a.s., a Special Hobby, s.r.o. a 

Integrovaným centrem volnočasových aktivit v Obrnicích 

 

Ředitel soutěže: Ing. Jiří Brož 

Sportovní komisař: Ing. Karel Čvančara 

Technické zázemí:      Ing. Luboš Kuna 

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) 

 Lodě a ponorky  (bez rozlišení měřítka) 

 Diorámy       (bez rozlišení měřítka) 



Věkové kategorie: 1. mladší žáci (rok narození 2008 a mladší) 

                                      2. starší žáci             (rok narození 2005 až 2007) 

 3. kadeti (rok narození 2002 až 2004) 

V případě, že nebudou ve věkových kategoriích tři modely ve vyhlášené kategorii, dojde k 

jejich sloučení.  

Startovné: 0,- Kč 

Podmínky účasti: 

 MČR mládeže je otevřená soutěž pro všechny členy SMČR, splňující podmínku věku, 

či registrované členy modelářského kroužku při ZŠ či DDM. Členství v libovolném 

klubu SMČR je nutno prokázat členským průkazem s fotografií a platnou známkou na 

rok 2020. Členství v kroužku při DDM či ZŠ se prokazuje potvrzením od vedoucího 

kroužku. 

 Proxy (zastupování) je povoleno, ale soutěžící nemůže podat protest. Pokud bude 

vyzván k obhajobě modelu a nedostaví se, může být rozhodnuto v jeho neprospěch. 

 V případě podání protestu složí protestující kauci 200,- Kč, viz Organizační 

a bodovací pravidla SMČR. V případě oprávněného protestu se kauce vrací, 

v opačném případě propadá kauce ve prospěch pořadatele. 

Informace pro soutěžící: 

 Vzhledem ke statusu bodovací soutěže dle „Organizačních a bodovacích pravidel pro 

soutěže plastikových modelářů SMČR“ je nutné doložit podklady použité při stavbě. 

Minimálně však stavební návod. 

 Přihlášení modelu: elektronicky, na webové stránce https://mrm.ipmscz.eu/ 

od 11. 7. 2020. Přihlášení je nutné nejpozději do pátku 10. 9. 2020 do 15.00 hod. 

Přímo na soutěži pak pouze ve výjimečných případech. 

 Modely hodnotí rozhodčí nominovaní předsednictvem SMČR. 

 Pořadatel soutěže nehradí soutěžícím a jejich doprovodu cestovné a stravné. Výjimku 

tvoří přítomní soutěžící mladší 15-ti let věku, kterým bude zajištěna strava. 

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

kategorii. 

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

(ke stažení na http://www.ipmscze.cz) 

Místo konání: Integrované centrum volnočasových aktivit, Mírové náměstí, Obrnice 

https://www.ouobrnice.cz/investicni-akce/integrovane-centrum-volnocasovych-aktivit/ 

 

https://mrm.ipmscz.eu/
http://www.ipmscze.cz/
https://www.ouobrnice.cz/investicni-akce/integrovane-centrum-volnocasovych-aktivit/


Program soutěžního dne: 

Pátek 11. září 2020 

 17:00 slavnostní zahájení Mistrovství republiky 

 17:30 – 22:00 bodování modelů rozhodčími 

Sobota 12. září 2020 

 8:30  -  13:00           bodování modelů rozhodčími 

                                     13:00 -  13:30 zveřejnění výsledků 

 13:30 – 14:00 čas na protesty 

 13:30 – 14:00 obhajoby 

 15:00 vyhlášení výsledků na infotabuli       

 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 letos v Mostě - Obrnicích, kde sídlí výrobce plastikových stavebnic a 

doplňků pro modely firma EDUARD M.A. V sobotu 12. 9. 2020 bude provedena exkurze do 

výrobních prostor této firmy, kde mohou účastníci MRM zjistit, jak takové stavebnice vznikají. 

 

Technická organizace: 

 Stravování: pro účastníky MR mládeže mladší 15-ti let bude stravování po dobu soutěže 

zajištěno v prostorách konání Mistrovství republiky. 

 Parkování vozidel soutěžících: dle pokynů pořadatele, nebo individuálně. 

Kontakty: 

Ing. Jiří Brož       airfan.jirka@seznam.cz          mobil 724 752 402, www.ipmscze.cz 

Ing. Karel Čvančara     karel.cvancara@eduard.cz    mobil 602 581 84  

 

Generální sponzoři soutěže: EDUARD Model Accessories, Special Hobby s.r.o. 
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