
Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace – pracoviště Lidická 
Klub CPM 03 Lužánky 
 
Vás srdečně zvou na 20. ročník tradičního setkání stavitelů a příznivců papírových 
modelů 
 

                           Papírové Království 2020 

 
7. – 8. 2. 2020 v prostorách velkého sálu Lužánky SVČ, Lidická 50, Brno 
 
Soutěž je součástí Papírové ligy CPM. Organizace soutěže podle standardů CPM 
z.s. 
Hodnocení systémem líbí/nelíbí. 
 
Kategorie LKT bude obodována podle standardů CPM z.s. a je součástí 
Mistrovství ČR. 
 
Do Ligy se započítávají:  
- Všechny standardní oborové kategorie (MDT, VDT, PT, LKT, L, MA, VA) 
ve věkových kategoriích MŽ, SŽ, J, S 
- Kolejová (K), pouze pro seniory 
- Dětská tvorba do 9 let Mini (ročník 2011 a mladší) 
- Dioráma a krajinné celky ve věkových kategoriích MŽ, SŽ, J, S 
- Prostorový obrázek ve věkových kategoriích MŽ, SŽ, J, S 
- Malá technika ve věkových kategoriích MŽ, SŽ, J, S  
(modely kolové a pásové techniky v měřítku 1:72 a menší) 
Modely, které jsou přihlášené do soutěže, budou hodnoceny bez skleněného 
poklopu. 
 
Věkové kategorie: 
MŽ – mladší žáci (2008 a mladší), SŽ – starší žáci (2005–2007), J – junioři (1999–
2004), 
S – senioři (1998 a starší). 
Podle roku narození je soutěžící zařazen do kategorie na celý kalendářní rok.  
 
Každý může dát libovolný počet modelů do všech kategorií, mimo LKT.  
Na MČR můžete přihlásit pouze jeden model. 
Pro kategorii LKT – MČR platí, že model nesmí být starší víc než dva roky. To 
znamená, že model soutěžící v Brně v roce 2018 a na dřívějších soutěžích, 
nesmí v roce 2020 v Brně soutěžit.  
Doplňky: laserové, 3D tisk atd. musí být uvedeny na zadní straně přihlášky, při 
elektronickém přihlašování uvést do kolonky poznámka. 
V Lize se při více modelech v jedné kategorii započítá jen ten nejlepší, zbývající se v 
pořadí přeskočí. Do Ligy se pak započítají 3 nejlepší výsledky z různých kategorií.  
 
Startovné: Mini 10 Kč jednorázově za libovolný počet modelů. 
Žáci a junioři – první tři modely po 10 Kč, další po 5 Kč. 
Senioři – první tři modely po 30 Kč, další po 10 Kč. 
 
Nad rámec Ligové soutěže pořadatel dále vypisuje kategorie (zdarma, bez omezení): 
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** MHD – městská hromadná doprava z celého světa (tramvaje, trolejbusy, autobusy 
všeho druhu, vozidla drátařů, odtahová vozidla DP, dispečink) a lodě DP m. Brna. 
Prostorový obrázek (i fotografický), dioramata s tématikou MHD. Modely mohou 
soutěžit i v ligových kategoriích. (MŽ, SŽ, J, S)  
** Žel – Železnice – lokomotivy, motorové vozy a motorové soupravy a vagóny, 
prostorové obrázky, dioramata. Modely mohou soutěžit i v ligových kategoriích. (MŽ, 
SŽ, J) 
** PP – Patinované a přebarvené modely (jen S) 
** BM – Brněnské modely – papírové modely, napříč všemi kategoriemi, které jsou 
svojí předlohou spojeny s Brnem. (MŽ, SŽ, J, S) 
** ABC – Cena ABC - veškeré modely TECHNIKY, které byly publikovány v 64. 
ročníku ABC (2019), modely, které mohou soutěžit v kategoriích MDT, VDT, PT, 
LKT, L, MT. (MŽ, SŽ, J) 
 
Kromě hodnocení odborných rozhodčích bude probíhat Divácká soutěž všech 
prezentovaných modelů. 
 
Vaše modely jsou vítány v libovolném množství. U rozměrnějších exponátů prosím 
kontaktujte v časovém předstihu pořadatele, aby Vám mohl být připraven 
odpovídající prostor pro prezentaci.  
 
Soutěž probíhá za podpory statutárního města Brna. 
 
Program:  
pátek 7. 2. 2020 
17:00 – 21:00 přejímka všech modelů, 22:30 začátek hodnocení 
 
sobota 8. 2. 2020 
9:00 – 14:00 výstava  
9:00 – 10:00 přejímka jen modelů na Cenu ABC  
9:00 – 14:00 možnost zakoupení českých i zahraničních papírových modelů a 
modelářských doplňků, doprovodný program pro děti. 
14:00 slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, Papírové ligy CPM 2019 
a budou vyhlášeni Absolutní mistři ČR za rok 2019. 
 
Vstupné: děti do 15 let, ZTP, senioři 65+ 30,-Kč, dospělí 50,-Kč, rodinné 80,-Kč (dva 
dospělí a tři děti), zdarma členové CPM, soutěžící, děti do 120 cm výšky  
 
Ubytování možné za 30 Kč, nutný vlastní spací pytel a karimatka. Rezervace do 4. 2.  
Pro rozhodčí je ubytování a občerstvení zajištěno zdarma. 
Rozhodčí, prodejci a rozměrné modely se registrují do 4. 2. 2020 
na e-mail: papirovi.modelari.brno@gmail.com  
V Lužánkách nemůžeme zajistit Wi-Fi připojení. 
Prodejci, zaregistrujte se co nejdříve, počet stolů je pro stavební úpravy v 
Lužánkách velmi omezen. Poplatek za stoly v modelech do soboty do 8:30 hod. 
 
Kontakty na organizátory:  
Ředitel soutěže: Marek Novotný, papirovi.modelari.brno@gmail.com, 733 416 437 - 
17–20 h. 
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