Mistrovství České republiky seniorů
v plastikovém modelářství
pro rok 2021
Bodovací soutěž plastikových modelů dle pravidel KSPIM SMČR
Hotel Olympik, sobota 11. 9. 2021
Sokolovská 615/138, Praha 8 – Karlín

Pořadatel:

Svaz modelářů České republiky (SMČR)

Pověřený klub:

Plastic Model Club Praha, p.s.

Spolupracující kluby:

Kluby plastikových modelářů a jednotlivci z celé ČR

Funkcionáři soutěže:

Ředitel soutěže:

Mgr. Jaroslav Háječek

Sportovní komisař:

Petr Šámal

Technický ředitel soutěže:

Ing. Luboš Kuna

Rozhodčí:

dle nominace předsednictvem KSPIM SMČR

Sponzoři soutěže:
Eduard-M.A. spol. s.r.o.

Special Hobby, spol. s.r.o.

Mistrovství České republiky seniorů pro rok 2021

Instrukce a startovní podmínky pro soutěžící / vystavující
1 Startovné:
0,- Kč

členové SMČR (členský průkaz se známkou pro r. 2021)

2 Registrace:
Registrace pouze online
Za přihlášení modelu do odpovídající soutěžní kategorie odpovídá soutěžící. V případě
chybně zařazeného modelu bude povolán sportovní komisař a s jeho souhlasem a za
přítomnosti soutěžícího, může být model přesunut do jiné kategorie.
3 Časy registrace:
 On - line registrace modelů do bodovací soutěže bude probíhat na internetové adrese:
http://mr.ipmscz.eu/
 On - line registrace modelů do bodovací soutěže bude spuštěna 1 měsíc před zahájením
bodovací soutěže, tedy dne 11. 8. 2021 v 00:00 hod.
 On - line registrace modelů do bodovací soutěže bude uzavřena 10. 9. 2021 ve 12:00 hod.
 Přihlášené modely pro hodnocení v bodovací soutěži musí být doručeny na stoly
v prostoru konání MČR do 10:00 dne 11. 9. 2021.
4 Předčasné odebrání soutěžního modelu:
Odebrání soutěžního modelu před ukončením soutěže z vyhrazeného místa pro hodnocení
je nepřípustné.
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Program soutěže:
Pátek 10. 9. 2021
18:00 – 19:30

příprava prostorů pro uskutečnění soutěže
přejímka modelů přihlášených do bodovací soutěže

Sobota 11. 9. 2021
08:00 - 10:00

přejímka modelů přihlášených do bodovací soutěže a jejich umístění
do vymezeného prostoru

10:00 - 15:00

bodování modelů ve vyhlášených soutěžních kategoriích

15:30

vyvěšení předběžných výsledků v soutěžních kategoriích

15:30 - 16:00

čas vymezený pro podání protestů

16.00 - 17:00

řešení případných protestů
zpracování výsledků

17:00

vyvěšení konečných výsledků soutěžních kategorií

17:15

zahájení slavnostního vyhlášení výsledků MČR pro rok 2021
předání cen vítězům v soutěžních kategoriích

17:50

ukončení soutěže

18:00

odebrání modelů

19:00

uzavření prostorů pro soutěžící a sponzory
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Obecné zásady pro soutěžící v bodovací soutěži:
1. Věkové kategorie:

Senior, rok narození 2002 a starší.

2. Počet modelů:

Počet modelů od jednoho modeláře je omezen na jeden model
do vybrané kategorie. K modelu je nutno doložit minimálně stavební
návod, viz http://ipmscze.cz/souteze/pravidla-bodovacich-soutezi/.

3. Hodnocení modelů:
 Hodnocení soutěžních modelů v bodovací soutěži dle platných „Pravidel“ SMČR.
Podrobněji na internetové stránce http://ipmscze.cz/souteze/pravidla-bodovacichsoutezi/.
 Nesejde-li se v dané kategorii v den konání bodovací soutěže minimální požadovaný
počet modelů (tři modely od tří různých modelářů) bude tato kategorie vyhodnocena, ale
nebude udělen titul „Mistr ČR“ a nebude provedena nominace do zahraniční reprezentace
ČR.
 Kauce při podání protestu je stanovena na finanční částku ve výši 200,- Kč.
4. Ocenění soutěžních modelů a modelářů:
 Nejlépe umístěný český modelář v každé dostatečně obsazené soutěžní kategorii, získává
titul „Mistr České republiky pro rok 2021“ pro danou soutěžní kategorii.
 Modeláři na 1. až 3. místě obdrží medaili SMČR a diplom.
 Dle nominačního klíče budou vítězní modeláři s titulem „Mistr České republiky pro rok
2021“ z příslušné kategorie nominováni do reprezentačního týmu ČR pro zahraniční
modelářské soutěže s finančním příspěvkem od SMČR. Podmínkou je členství modeláře
ve SMČR.

Doprava a parkování


Doprava metrem: Metro „B“, stanice „Invalidovna„.





Doprava tramvají: zastávka „Invalidovna“, linky č. 3, 8 a 24.
Doprava vlakem: nejbližší vlaková zastávka Praha Vysočany, přestup na tramvaj.
Parkování vozidel: parkování v ul. U Sluncové a na sídlišti Invalidovna dle parkovacích
tarifů hl. m. Prahy.
Dovoz modelů automobilem: pro vyložení možnost krátkodobého parkování u bočního
vstupu do hotelu z ul. Nekvasilova, následné parkování v ul. U Sluncové a na sídlišti
Invalidovna dle parkovacích tarifů hl. m. Prahy.
Epidemiologická opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Na stránkách Svazu
modelářů České republiky – SMČR (viz odkaz níže) budou uveřejněna hygienická
opatření, jež budou platná k termínu pořádání MČR.







Případné organizační změny před a během akce si pořadatelé vyhrazují a včas
oznámí na uvedených stránkách SMČR nebo v den soutěže.
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Soutěžní kategorie vyhlášené pro „Mistrovství ČR seniorů
v plastikovém modelářství pro rok 2021“
I. modely letadel
I.a
Letadla 1:39 a větší
I.b
Letadla 1:40 až 1:60
I.c
Letadla 1:61 až 1:87
I.d
Letadla 1:88 a menší

(1:32, 1:24)
(1:48, 1:50)
(1:72, 1:87)
(1:100, 1:144)

II. modely pozemní bojové techniky
II.a Vojenská technika 1:39 a větší
II.b Vojenská technika 1:40 až 1:50
II.c
Vojenská technika 1:51 a menší

(1:32, 1:35)
(1:48)
(1:72, 1:87)

III. modely pozemních civilních dopravních prostředků
III.a Civilní technika 1:19 a větší
III.b Civilní technika 1:20 a menší

(1:16, 1:12, 1:6)
(1:25, 1:35, 1:87)

IV. diorámy
IV.a Diorámy s letadly
IV.b Diorámy s pozemní technikou

(všechna měřítka)
(všechna měřítka)

VI. plavidla
VI.a Hladinová plavidla 1:500 a větší
VI.b Hladinová plavidla 1:501 a menší
VI.c Ponorky

(1:350, 1:200, 1:35)
(1:700, 1:1200)
(všechna měřítka)

Doplňkové soutěže a ocenění
Účastnící se kluby plastikových modelářů (bez rozdílu příslušnosti), IPMS jiných států,
organizace, firmy nebo jednotlivci, mohou vyhlásit svou vlastní cenu nebo „Trophy“.
Vyhlašovatel tuto cenu ohlásí pověřenému klubu předem do 10. 9. 2021 - 12:00 hod. Tuto si sami
během soutěžního dne vyhodnotí a cenu předají vybranému modeláři při vyhlašování výsledků.
Aktuální
informace,
novinky,
http://www.ipmscze.cz .

zajímavosti
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