DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE „LIBERTIN“ ČESKÁ LÍPA a MODELCLUB ČESKÁ LÍPA
pořádají

MODELSHOW
veřejnou nepostupovou soutěž plastikových modelářů a okresní přebor žáků v plastikovém modelářství
spojenou s výstavou papírových modelů
Datum a místo konání:
sobota 23. března 2019 v Domě dětí a mládeže LIBERTIN v České Lípě, Škroupovo nám. 138,

Soutěžní kategorie:
Ib(letadla 1:48) a Ic(letadla 1:72)
podkategorie o nejlepší model finského a izraelského letadla v kat. Ib a Ic - podkategorie o nejlepší model letadla
továrny Curtiss v kat. Ib a Ic
podkategorie o nejlepší model F-86 či letadla označeného jen číslem 86 (nutno doložit fotem skutečného letadla!)
podkategorie Tigermeet v kat. Ib a Ic + podkategorie Ib letadla s výplety „chmelnice“ do r. 1938
včetně Směru Ib o Putovní pohár Crystalexu

IIa(technika 1:35) a IIb (technika 1:72)
podkategorie Tigermeet v kat. IIa(1:35), IIb(1:48) a IIc(1:72)

V podkategoriích se hodnotí modely všech měřítek společně, rozhoduje počet bodů

diorámata, figurky a busty
lodě a ponorky (měř. 1:144; 1:350 a 1:400 se hodnotí společně; 1:700)
Věkové kategorie: senioři a kadeti (14-18let), žáci (do 13let)
Podmínky účasti:
modely se hodnotí porovnávacím způsobem komisí z přítomných modelářů, pokud nebude dohodnuto jinak. Počet modelů soutěžícího
není omezen, může přinést modely i na nesoutěžní výstavku, ze které vyberou návštěvníci jeden model ohodnocený diváckou cenou

Startovné:
senioři a kadeti 40,-Kč, žáci 10,-Kč

Protesty:
oproti vkladu 100,-Kč. V případě neoprávněného protestu propadá pořadateli

Časový plán:
8.30 až 10.00 přejímka, 10.00 zahájení soutěže, 14.00 ukončení bodování, zveřejnění výsledků, 14.30 vyhlášení

Program pro soutěžící:
program v klubovně DDM, burza modelářských potřeb

Ceny:
v každé kategorii a podkategorii obdrží první tři diplom a vítěz věcnou cenu

Organizační výbor:
hlavní pořadatel – Vladimír Jerman, ředitel soutěže - Lubomír Kopal

ZVEME ŠIROKOU VEŘEJNOST, OD 10.00 DO 14.00 PROHLÍDKA VYSTAVENÝCH MODELŮ!
Sponzoři:
Firma PVO

sro. Zákupy sponzoruje kat. o nejlepší model finského a izraelského letadla, letadlo firmy Curtiss a kategorii lodě a ponorky
Lubomír Kopal kat. TigerMeet a “F-86“

