Propozice soutěže plastikových modelů 2017
Balejkův pohár – 16. ročník
Memoriál Františka Louckého – 14. ročník
Vážení modeláři,
Valašský klub plastikových modelářů pod patronací Městského úřadu v Brumově-Bylnici Vás co
nejsrdečněji zve na modelářskou výstavu a soutěž

Balejkův pohár/Memoriál Františka Louckého
v sobotu 20. 5. 2017 v Kulturním domě Brumova-Bylnice.

Soutěžní kategorie:
Letadla:
L-I
L-II
L-III
L-IV
L-V
L-VI
L-VII
L-VIII

Boj. technika:

1/72 – mladší žáci
1/72 – starší žáci
1/72 – junioři
1/72 – senioři
1/48 – mladší žáci
1/48 – starší žáci
1/48 – junioři
1/48, 32 – senioři

B-I
B-II
B-III
B-IV
B-V
B-VI
B-VII
B-VIII

1/72 – mladší žáci
1/72 – starší žáci
1/72 – junioři
1/72 – senioři
1/35 – mladší žáci
1/35 – starší žáci
1/35 – junioři
1/35, 48 – senioři

Papírové modely:
P-I
P-II
P-III
P-IV

mladší žáci
starší žáci
junioři
senioři

Hlavní ceny:
Balejkův pohár (L-I až L-IV)
Modely letounů Balejky a Louckého, popř. modely spojeneckých letadel z 2. sv. války

Memoriál Louckého (L-V až L-VIII)
Modely letounů Balejky a Louckého, popř. modely spojeneckých letadel z 2. sv. války

Naše ceny:
O nejlepší model se znakem moravské orlice/čs. znak
O nejlepší model dvojplošníku (plátěný potah)
O nejlepší model vícemotorového letounu
O nejlepší model Messerschmitt
O nejlepší model bojové techniky na pásech
O nejlepší model bojové techniky na kolech
Věkové kategorie:

Mladší žáci:
Starší žáci:
Junioři:
Senioři:

ročník 2005 a mladší
ročníky 2002-2004
ročníky 1999-2001
ročník 1998 a starší

K naší bodovací soutěži – kategorie letadla a technika – jsou zapotřebí podklady. Soutěžíme dle
pravidel SMČR platných do roku 2007. Soutěžit lze i v zastoupení. Diorámy, figurky, lodě,
papírové modely – kategorie budou vytvořeny dle zájmu modelářů. Přihlášky do soutěže při přejímce
modelů. Pořadatel si vyhrazuje právo změny.
Organizační výbor:

ředitel soutěže - Ing. Hladík Ladislav (+420 733 122 113)
hlavní pořadatel - Novák Josef (+420 603 889 896)
hlavní rozhodčí - Ing. Hladík Ladislav

Rozhodčí: budou určeni před zahájením soutěže ze zástupců zúčastněných klubů
Ceny: v každé žákovské kategorii budou tři nejlepší modely oceněny diplomy a věcnými cenami, hlavní ceny a ceny sponzorů – pouze první místo
Startovné a vstupné: nevybírá se
Sponzoři soutěže:

Městský úřad Brumova-Bylnice
Novák – Elektromontáže
Forschner PTZ Otrokovice
Tryon Brumov-Bylnice
Elimar Hranice
Pořadatelé soutěže děkují sponzorům a patronům za finanční a materiální pomoc, bez které by
soutěž nemohla být zorganizována.
Program:

7.30-9.00 - přejímka modelů,
9.15 - zahájení soutěže a bodování modelů,
9.30-14.30 - modelářská burza, prohlídka modelů, beseda s veterány,
14.30-14.50 - vyhlášení výsledků, čas na protesty,
15.00-15.30 - předání cen, vydání modelů.
Organizátor si vyhrazuje právo změny programu
Kontakt: novakbrumov@seznam.cz; www.vkpm.webz.cz; hladik.lada@gmail.com

