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Klub plastikových modelářů MK518 Děčín p.s. ve spolupráci s DDM Děčín – Teplická 
Vás srdečně zvou na 

 

37. ROČNÍK 
 

SOUTĚŽNÍ VÝSTAVY PLASTIKOVÝCH MODELŮ 
 

 
 

Místo konání: 
Dům dětí a mládeže Děčín 4, Teplická 344/38 (naproti synagoze, při vjezdu k ZOO) 

GPS: N 50° 46.550, E 014° 11.805 
 
Soutěžní kategorie: 
 
Seniorské kategorie:  
- letadla 1/48, 1/72 
- letadla 1/32 a 1/24, 1/144 
- bojová pozemní technika 1/35, 1/48, 1/72 
- pozemní civilní technika – osobní, závodní 
- pozemní civilní technika – nákladní  
- dioramata 1/35, 1/72 

- figury malé (71mm a méně) 
- figury velké (72 mm a více) 

- busty 
- lodě/ponorky 
- fantasy/science-fiction 
- ostatní 

 

 
Žákovské kategorie:  
- letadla 1/48, 1/72 
- bojová pozemní technika 1/35 a 1/48, 1/72 
- dioramata a figury 
- papírové modely 
 
 Věkový limit pro kategorii žáků je rok narození 2005 a mladší. V případě účasti více soutěžících si pořadatel vyhrazuje právo rozdělit kategorie na Starší a Mladší žáky. 
 

 

Speciální kategorie a Trophy: 
 
MiniMax – tradiční kategorie letadel větších než 1/32 včetně a 1/144 a menší 
O nejlepší model české/československé pozemní techniky 
„Nam Trophy“ –  O nejlepší model Vietnamské války 
„Be my Valentine“ – nejlepší model států Commonwealthu 
„Mrazíkova Berla“ – nejlepší model se zimní tématikou 
„Liška pouště“ – nejlepší model s pouštní tématikou 
„Vitun Hyvä“ – nejlepší model ve finském zbarvení 
PeliCup – o nejlepší válečnou figuru 54 mm 
O nejlepší spoře oděnou ženskou figuru 
Tématická výstavka „Messerschmitt Bf-109 1/72“ 
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Ceny:     
Vítězové žákovských kategorií  budou odměněni věcnou cenou dle vlastního výběru od 
sponzora soutěže, firmy Eduard. 
Ohodnocené modely v seniorských kategoriích obdrží upomínkovou plaketu.  
Vítěz MiniMaxu získá putovní pohár. 
Vítěz „Peli Cupu“ obdrží putovní cenu.  
Vítězové ostatních speciálních kategorií obdrží upomínkovou plaketu. 
 
Hodnocení soutěže probíhá porovnávacím způsobem bez určení konečného pořadí (vyjma žákovských kategorií).  
Tzn. že ocenění může v kvalitně obsazené kategorii získat i více modelářů najednou - hodnotí komise modelářů z pořádajícího klubu. 
Seniorští členové klubu MK518 vystavují své modely nesoutěžně. Pořadatel si vyhrazuje právo udělit v kategorii libovolný počet ocenění. 
 
 

Startovné:  
Senioři: 50,- Kč 
Žáci a junioři: bez poplatku 

Vstupné pro návštěvníky: 
Dospělý muž: 20,- Kč 
Ostatní: dobrovolné 

 
Předpokládaný časový program: 
7.45 – 10.00 hod. - přejímka modelů 
10.15 hod. – zahájení výstavy 
10.20 – 14.55 hod. – volný program 
15.00 hod. – zakončení výstavy, vyhlášení výsledků soutěže a předání cen 
 
Program pro soutěžící: 

Prodej modelů, doplňků, nářadí, literatury, ad. 
Modelářská burza – individuálně v prostorách DDM 
V suterénu tradiční stánek s občerstvením 
Nesoutěžní výstava modelů členů klubu MK518 Děčín 

 
Funkcionáři soutěže:  Jiří Votápek – ředitel soutěže 
    Zdeněk Fabík, Pavel Zabák – tajemníci soutěže 
    Milan Krnáč – hospodář soutěže  

Členové klubu MK518 – organizátoři soutěže  
 
 Kontakty:    

Jiří Votápek: tel.: 731 437 733, e-mail jiri.votapek@seznam.cz 
Zdeněk Fabík: tel.: 734 765 680, e-mail zdenek.fabik@magna.com 
Pavel Zabák: tel.: 722 473 034, e-mail pavel.zabak@seznam.cz  

 

Pro více informací navštivte: 
 

http://mk518decin.wgz.cz 
 

 
 
 

Ceny do dětských soutěžních kategorií věnuje firma 
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