PAPÍROVÉ JARO – 22. ROČNÍK
Mistrovství ČR v kategorii: Malá architektura
Organizátor: Dům dětí a mládeže Jižní Město ve spolupráci s: CPM, o.s. za finanční podpory Hlavního
města Prahy
Termín: 12. a 13. 4. 2019
Místo: Dům dětí a mládeže Jižní Město, Šalounova 2024, Praha 4
V DDM JM není wifi připojení.
Harmonogram:
Pátek 12. 4. 2019
17.30 - 21.00 - přejímka soutěžních i výstavních modelů
od 22.00 - hodnocení soutěžních modelů
Sobota 13. 4. 2019
9.00 - 14.00 - otevřeno pro širokou veřejnost
9.00 - 10.00 - přejímka výstavních modelů
od 14.00 - slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a vyhlášení doplňkových soutěží
Určeno pro: Soutěž je vypsána pro všechny standardní oborové kategorie papírových modelů a
všechny věkové kategorie.
Ubytování: Pouze pro přihlášené rozhodčí – registrace na e-mailu níže do 7. 4. 2019. S sebou spacák
a karimatku (pro návštěvníky není možné ubytování zajistit – prostory jsou omezené)
Věkové kategorie:
pro rok 2019
1) mini - dětská tvorba 9 let a mladší ( narozen v r. 2010 a mladší )
2) mladší žáci 12 let a mladší ( 2007 a mladší )
3) starší žáci 13 - 15 let ( 2004 - 2006)
4) junioři 16 - 21 let ( 1998 - 2003 )
5) senioři 22 let a starší ( 1997 a starší )
Rozhodující je ročník narození, nikoli den. Modelář v této kategorii soutěží celý kalendářní rok. Za
správné zapsání kategorie je odpovědný soutěžící, nikoli pořadatel.
Startovné:
mini 10 Kč jednorázově za libovolný počet modelů
žáci první 3 modely po 10 Kč / model, další po 5 Kč / model
junioři první 3 modely po 10 Kč / model, další po 5 Kč / model
senioři první 3 modely po 30 Kč / model, další po 10 Kč / model
Vstupné: 50 Kč / 100 Kč rodinné vstupné
Základní informace: Každý může přihlásit libovolný počet modelů do všech kategorií. Mimo MA. Na
MČR se může přihlásit pouze jeden model. Při více modelech v jedné kategorii se počítá jen ten
nejlepší, zbývající se v pořadí přeskočí. Do ligy se započítají 3 nejlepší výsledky z různých kategorií.
Výstavní modely jsou vítány v libovolném množství. U rozměrnějších exponátů kontaktujte v časovém
předstihu pořadatele, aby vám mohl být připraven odpovídající prostor pro prezentaci. Každý kdo
přinese v sobotu do 10.00 papírový model na výstavu dostane volnou vstupenku.
Do ligy se započítávají: Soutěž je součástí Papírové ligy CPM. Organizace soutěže podle standardů

CPM, o.s.
Kvalifikované hodnocení systémem „líbí/nelíbí“.
Kategorie MA (malá architektura) bude obodována podle standardů CPM o.s. a je součástí Mistrovství
ČR. (Pro kategorii MA - MČR platí, že model nesmí být starší víc než dva roky. To znamená, že model
soutěžící v Praze v roce 2017 a na dřívějších soutěžích, nesmí v roce 2019 v Praze soutěžit.)
Všechny standardní oborové kategorie (MA, VA, MDT, VDT, L, LKT, PT) ve věkových kategoriích MŽ,
SŽ, J, S
Nově zařazena kategorie kolejových vozidel (K), pouze pro seniory s modely v měřítku větším než
1:50.
Dětská tvorba do 9 let (Mini)
Dioráma a krajinné celky (D) ve věk. kat. MŽ, SŽ, J, S
Prostorový obrázek (PO) ve věk. kat. MŽ, SŽ, J, S
Malá technika (MT) ve věkových kategoriích MŽ, SŽ, J, S (modely kolové a pásové techniky v měřítku
1:72 a menším
Zvířata (nezapočítávají se do ligy)
Pravidla papírové ligy naleznete na stránkách: http://www.papirovemodelarstvi.cz/phpBB ...
=30&t=6983
Hlavní rozhodčí: Vojtěch Čaban
Doplňkové akce: Cena RV-90 Richarda Vyškovského - Můžete soutěžit s jedním modelem
architektury a jedním modelem ostatní (technika a figurky). MŽ, SŽ, J, S
- zajišťuje a vyhlašuje J. Kropáček
Vyhlášení soutěže "OŘECH" 2019 - pořádané Minimodels.cz
Divácké hodnocení všech prezentovaných modelů:
- Nejhezčí model techniky
- Nejhezčí model architektury
V každé kategorii bude oceněn vítěz.
Prodej papírových modelů - českých i zahraničních prodejců
Bazar papírových modelů
Doprava: GPS: 50°1´31.108“N, 14°30´41.402“E https://mapy.cz/s/3pE6j
Aktuální informace: http://www.ddmjm.cz, http://www.papirovemodelarstvi.cz
Kontaktní osoba: Monika Messnerová, 604 947 759, moncamess@seznam.cz
E-mail: moncamess@seznam.cz
Registrace rozhodčích a rezervace ubytování (pouze pro rozhodčí a jejich doprovod): na stejném emailu, do 7. 4. 2019

