
Klub plastikových modelá Mladá Boleslav
po ádá XXXVII. ro ník sout že stavitel plastikových model

Velká cena Mladé Boleslavi 2012
a V. kolo CMK ligy 2012

Kdy: 8. zá í 2012

Kde: DDM v Mladé Boleslavi  50°25´0.40"N 14°54´48,4"E
 (naproti Klaudiánov  nemocnici, za blokem obchod )

Bodované kategorie Velké ceny Mladé Boleslavi 2012:
(bodování dle platných pravidel SM R)

I.b – letadla 1:48, I.c – letadla 1:72
II.a – technika 1:35, II.b – technika 1:48, II.c – technika 1:72

Velká cena Mladé Boleslavi nejlepší model letadla 1/72

Kategorie „Líbí – nelíbí“ Velké ceny Mladé Boleslavi:
(odd lená od bodovacích kategorií)

letadla 1/72 a menší     Ready to Fly L1
                       letadla 1/72 a menší     Detail Kit L2

             letadla 1/48 a v tší       Ready to Fly               L3
letadla 1/48 a v tší       Detail Kit                L4

             technika 1/72 T1
             technika 1/48 T2
             technika 1/35 T3
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Speciální kategorie:
(vyhodnocené z model  všech kategorií)

Letadla v ruské i sov tské služb
Pozemní technika v ruské i sov tské služb
Letadla eskoslovenských pilot (nemá-li letoun sl. výsostné znaky,
nutno doložit)

Vozidlo sl. pozemních jednotek (nemá-li vozidlo sl. výsostné znaky,
nutno doložit)



ídla Jeho Veli enstva (letadla RAF z období WWII)

Bomber Trophy (model ist  bombardovacího letadla z období WWII)

(model vrtulníku ruské i sov tské výroby)

(model letounu S.V.Iljušina a jeho OKB)

Best of Show (model vyhodnocený sout žícími z model  v „Líbí-nelíbí“)

ast jednoho modelu ve více speciálních kategoriích je možná.

Bodovací kategorie budou hodnoceny odbornými porotami (rozhod í jsou jmenováni
ed zahájením sout že). Vyhodnoceni budou první t i nejlepší modelá i bez ohledu

na umíst ní dalších model  téhož modelá e v dané kategorii. To znamená, že v dané
kategorii m že jeden modelá  získat pouze jednu cenu.

Po et model  od jednoho modelá e v bodovacích kategoriích m že být z organiza -
ních d vod  po adatelem omezen. Dále m že být z prostorových d vod  omezena

ast model  mimo ádn  rozm rných nebo t ch, se kterými se jejich tv rce této
sout že v minulosti již zú astnil.

  Sout žní kategorie pro V. kolo CMK ligy 2012:

A - Detail kit letadla 1/48 - senio i a junio i o putovní pohár CMK

B - Detail kit letadla 1/72 - senio i a junio i o putovní pohár CMK

C - Standard kit letadla 1/72+1/144 - senio i a junio i o putovní pohár CMK

D - Standard kit letadla 1/48+1/32 - senio i a junio i o putovní pohár CMK

E - Detail kit letadla ŽÁCI 1/72+1/48 - o putovní pohár CMK

F - WWP Standard kit technika 1/72 – cena WWP

G - Detail kit technika 1/35 - senio i a junio i o putovní pohár CMK

H - WWP Standard kit technika 1/35 – cena WWP

I - WWP Standard kit technika 1/48 – cena WWP

J - Detail kit technika ŽÁCI 1/72+1/48+1/35 – o putovní pohár CMK

Hodnocení model

Sout ž bude hodnocena rozhod ími, kte í budou p ítomnými zástupci fy CMK ur eni
až v den konání sout že. Hodnotit budou tzv. porovnávacím zp sobem, kdy na
základ  svých zkušeností sestaví po adí model . Vyhodnoceni budou první t i nejlepší
modelá i bez ohledu na umíst ní dalších model  téhož modelá e v dané kategorii. To
znamená, že v jedné kategorii m že jeden modelá  získat pouze jednu cenu.



ast proxy je povolena, zasílání poštou nep ípustné.

Naprosto nep ípustné je sout žit s továrn  zhotovenými a nabarvenými
modely a to kovovými i plastovými. Výjimkou je použití t chto model

v diorámách, kde jsou pouhým dopl kem scény.

Sout žící a firmy mohou zdarma propagovat a prodávat své výrobky mající p ímou
vazbu na stavbu plastikových model  v areálu DDM.

Za p ípadné ztráty po adatel neru í.

Startovné: 20 K  za každý bodovaný model
20 K  za každou kategorii „Líbí – nelíbí“
žáci zdarma

Vstupné pro ve ejnost: dosp lí 15 K , d ti 10 K .

asový rozpis sout že:

08:00 - 10:00 p ejímka model
10:00 – 10:15 oficiální zahájení
10:15 – 15:00 výstava a bodování
15:00 – 16:00 vyhlášení výsledk  a zakon ení sout že

Doprava:
bus – z autobusového nádraží p šky 10 min. sm r centrum
vlak – z nádraží MB m sto p šky 10 min. sm r centrum

Parkování: ilehlé ulice, okolní parkovišt

Co je v Mladé Boleslavi a blízkém okolí k vid ní:

Muzeum Mladoboleslavska na hrad    (http://www.muzeum-mb.cz/)

hrad Michalovická Putna (http://vcervinka.superhosting.cz/michalovice/michalovice.htm)

hrad Zví etice (http://www.hrady.cz/index.php?OID=334)

Loreta Kosmonosy (http://vcervinka.superhosting.cz/loreta_kos/loreta_kos.htm)

ŠkodaAuto muzeum

http://kpmmb.valka.cz
Organizace sout že: P. Štechr 737 939 663, pstechr@gmail.com

                                                         J. Hambálek 326 813 244, 604 292 979, jhambalek@seznam.cz
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