Klub plastikových modelářů Odry ve spolupráci se Střední
školou Odry pořádají dne 23. 3. 2019 – XLIV. ročník veřejné
soutěže stavitelů plastikových modelů letadel

Oderský pohár 2018
Soutěžní kategorie:

Žáci – I.b, Ic
(rok narození 2006 a mladší)
Kadeti – I.b, I.c
(rok narození 2001 až 2005)
Senioři – I.b, I.c
(rok narození 2000 a starší)

Doplňková soutěž:

Oderský odznak – o nejlepší model v měřítku 1/144 bez rozdílu
věkových kategorií

Klubová soutěž:

Best of Harrier – soutěž o nejlépe postavený model latedla Harrier
všech verzí v měřítku 1/72, bez rozdílu věkových kategorii (více
informací na http://www.kpm-odry.cz/)

Organizační výbor:
Ředitel soutěže:

Josef Šlapka

Hlavní rozhodčí:

Jaroslav Meduna

Přejímka modelů:

Petr Husák, Martin Husák

Soutěžní pravidla:
Soutěže se může zúčastnit každý s max. počtem dvou modelů v jedné kategorii s tím, že jeho modely
budou zařazeny do vypsaných kategorií po ověření údajů v přihlášce a zaplacení startovného.
Pořadatel si vyhrazuje právo, v případě nutnosti, omezit počet modelů jednoho soutěžícího v téže
soutěžní kategorii. Proxy je povoleno.

Časový plán soutěže a startovné:
Přejímka modelů:
Zahájení soutěže:
Hodnocení modelů:
Vyhlášení výsledků:
Závěr soutěže:

9:00 – 9:45
9:50 – 10:00
10:00 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 14:45

Startovné za každý model:

Žáci a kadeti 10 Kč/model
Senioři
30 Kč/model

Hodnocení modelů:
Hodnocení soutěžních kategorií a doplňkové soutěže Oderský odznak bude provedeno podle pravidel
SMČR z roku 2008 komisemi rozhodčích, které budou stanoveny na místě před zahájením soutěže.
Klubová soutěž Best of Harrier bude hodnocena systémem líbí – nelíbí, zúčastněnými modeláři a
návštěvníky soutěže.

Organizační pokyny:
- protesty se přijímají do 10 min. od vyhlášení výsledků s vkladem 100 Kč
- první tři soutěžící v hlavních soutěžních kategorii obdrží diplomy a věcné ceny
- v doplňkové soutěži Oderský odznak bude vyhlášen pouze model na prvním místě, jehož autor
bude odměněn diplomem a věcnou cenou
- v klubové soutěži Best of Harrier bude vyhlášen pouze model s největším počtem získaných hlasů,
jehož autor bude odměněn diplomem a speciální cenou
- občerstvení zajištěno, pro soutěžící je připraven program

Upozornění – přezůvky s sebou!!!
Místo konání:
Soutěž se bude konat v prostorech:
SŠ Odry
Slunečná 2 / 173
742 35 Odry
GPS: N 49°39.65303’, E 17°49.71822'

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

