Propozice na 20. ročník soutěže Slavičínský šikula

Propozice
veřejné soutěže
plastikových a papírových modelů

KM Slavičín a DDM Slavičín
pořádá

20. ročník SLAVIČÍNSKÝ ŠIKULA
16. ročník SLAVIČÍNSKÝ WYHAZOVÁK
16. ročník SLAVIČÍNKÝ ZOUBEK
11. ročník memoriál Ing. plk. Stanislava Filipa
Modelářská soutěž je pořádána pod záštitou Svazu letců.
Hlavní sponzor:

Město Slavičín

Datum konání:

1. – 3. května 2020

Místo konání:

sál Sokolovny – Slavičín, Osvobození 224

Přejímka modelů:

pátek 1. května 2020, od 15:00 do 18:00,
sobota 2. května 2020, od 8:00 do 11:00

Otevřeno pro veřejnost: sobota 2. května 2020, od 10:00 do 17:00,
neděle 3. května 2020, od 8:00 do 11:00
Vyhlášení výsledků:

neděle 3. května 2020, v 11:00

Věkové kategorie:
mladší žák
starší žák
junior
senior

soutěžící, který v daném kalendářním roce dosáhne 12 let věku
(do roku narození 2008)
soutěžící, který v daném kalendářním roce dosáhne 15 let věku
(od roku narození 2005 do 2007)
soutěžící, který v daném kalendářním roce dosáhne 18 let věku
(od roku narození 2002 do 2004)
soutěžící, který již nesplňuje podmínky pro juniora
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Soutěžní kategorie:

WYHAZOVÁK
Plastikové modely

ZOUBEK
Papírové modely

MZ – Mladší žáci (do 2008)

MZ – Mladší žáci (do 2009)

Wmž.L1
Wmž.L2
Wmž.T1
Wmž.T2
Wmž.D

Letadla 1/72
Letadla 1/48
Bojová technika 1/72
Bojová technika 1/35
Dioráma

Zmž.A
Zmž.T
Zmž.O

Wmž.O

Ostatní

SZ – Starší žáci (od 2005 do 2007)

Zsž.A
Zsž.T
Zsž.O

Wsž.L1
Wsž.L2

Letadla 1/72
Letadla 1/48

J – Junioři (od 2002 do 2004)

Wsž.T1
Wsž.T2
Wsž.D
Wsž.O

Bojová technika 1/72
Bojová technika 1/35
Dioráma
Ostatní

Architektura
Technika
Ostatní

SZ – Starší žáci (od 2005 do 2007)

Zj.A
Zj.T
Zj.O

Architektura
Technika
Ostatní

Architektura
Technika
Ostatní

S – Senioři (od 2001)
J – Junioři (od 2002 do 2004)

Zs.A

Architektura

Wj.L
Wj.T
Wj.D
Wj.O

Zs.T
Zs.O

Technika
Ostatní

Letadla
Bojová technika
Dioráma
Ostatní

S – Senioři (od 2001)
Ws.L
Ws.T
Ws.D
Ws.O

Letadla
Bojová technika
Dioráma
Ostatní
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Memoriál Ing. plk. Stanislava Filipa
S.LČS1
S.LČS2
S.LZ

Letadla ČS letců za 2. sv. války (1)
Letadla ČS letců po 2. sv. válce (1)
Váleční letci Zlínska (1)

Speciální kategorie
S.TČS
S.ČSLA
S.3,5
S.Nm
S.Nv
S.HO
S.PM
S.D
S.P
S.F
S.Old
(1)
(2)
(3)
(4)

Válečná technika v čs. markingu
ČSLA technika (2)
Kolová technika do 3,5t (3)
Vojenské náklaďáky - malé (1:72, 1:48)
Vojenské náklaďáky - velké (1:35, 1:24)
Modely 1:87/HO
Panelákové měřítko – 1:144
Dřevěné modely
Pevnosti
Figury
Modely pro pamětníky aneb můj první model (4)

Vyhlašuje Svaz letců ČR.
Vyhlašuje Klub vojenské historie, Army Park Slavičín.
Jakákoliv kolová technika do 3,5t – Willys, Hummer, VW Kubelwagen, GAZ, UAZ, …
Modely pro pamětníky aneb můj první model – modely od firem, jako např. Směr, KoPro, OEZ
Letohrad, Igra. Tato kategorie je určena pouze pro seniory.

Speciální ceny:
o Divácká soutěž
cena o titul Slavičínského šikuly pro rok 2020 – soutěžící, jehož model získá
nejvíce přidělených hlasů od diváků
o Nejmladší účastník
cena DDM Slavičín
Doprovodné akce:
o
o
o
o
o
o

Oslava 75. výročí osvobození města Slavičína

– dobová ležení,
návštěva pamětních míst a návštěva blízkých muzeí. Akce se pořádá ve spolupráci
s městem Slavičín a kluby vojenské historie.
prodejní stánky s modely, doplňky a potřebami pro modeláře,
modelářská burza,
výstava a prodej stavebnic LEGO,
air soft – ukázka zbraní, možnost vyzkoušení střelby,
ukázky kroužku robotiky.
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Přihlášení modelů:
o Proběhne v pátek 1.5.2020 od 15:00 do 18:00 a v sobotu 2.5.2020
od 8:00 do 11:00.
o On-line registrace skrze e-mail, podobné informace lze nalézt na www.slavicinskysikula.cz.
Soutěžní vklad:
Vstupné dobrovolné
Hodnocení modelů:
o Proběhne v sobotu 2.5.2020 komisí zkušených rozhodčích. Seznam rozhodčích
bude sestaven až na místě konání.
o Hodnocení bude probíhat:
A. bodovacím systémem SNM (Svazu nezávislých modelářů),
B. systémem „líbí-nelíbí“,
C. systémem „oceněný model“.
o Pro diváckou soutěž proběhne hodnocení v sobotu 2.5.2020 návštěvníky.
Podmínky pro oceněný model:
o platí pro plastikové i papírové modely,
o věkové kategorie junior, senior,
o počet oceněných modelů v dané kategorii není omezen (0 – max),
o v dané kategorii nemusí být vyhlášen žádný model,
o ocenění může získat model, který je něčím výjimečný, zajímavý, neokoukaný.
Další informace:
o Od okamžiku instalace modelů až do konce ukončení soutěže nebude s modely
manipulováno a bude zajištěna jejich důsledná ochrana před poškozením. Jedinou
povolenou výjimkou bude pořadatel nebo rozhodčí, a to pouze z nezbytných
důvodů. Během hodnocení modelů mají rozhodčí právo manipulovat s modely.
o Při účasti méně než pěti modelů od nejméně třech soutěžících v kategorii mohou být
jak soutěžní tak i věkové kategorie slučovány, pokud je nepůjde sloučit, mohou
být vyhlášena pouze první místa. Neplatí pro kategorie, kde jsou modely
hodnoceny systémem „oceněný model“.
o Celkový počet modelů od jednoho modeláře i počet modelů od jednoho modeláře
v jedné kategorii není omezen.
o Ceny budou předány pouze těm soutěžícím, kteří si svůj soutěžní model odeberou
až po vyhlášení výsledků. Odůvodněné výjimky je nutno předem dohodnout
s pořadateli.
o Pokud se více modelů jednoho soutěžícího v jedné kategorii umístí na 1. – 3. místě,
bude zpravidla vyhlášen pouze jeden, nejlépe umístěný z nich. Neplatí pro
kategorie, kde jsou modely hodnoceny systémem „oceněný model“.
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o Ceny pro umístěné na prvních třech místech budou ve formě stavebnic modelů a
modelářského nářadí a doplňků.
o Všichni umístění na prvních třech místech ve všech kategoriích budou ohodnoceni
diplomy. Neplatí pro kategorie, kde jsou modely hodnoceny systémem „oceněný
model“.
o Tato soutěž je pořádána především pro podporu těch nejmladších a začínajících
modelářů, proto odměny ve formě poukázek nebo věcných cen budou uděleny
pouze pro věkové kategorie – mladší žák, starší žák.
o Možnost ubytování – viz Dodatek k propozicím na stránkách soutěže.
o Kontakty na pořadatele:
ředitel soutěže

Ing. Martin Procházka
mob.: +420 605 134 933
e-mail: mapro@centrum.cz

vedoucí KM Slavičín Tomáš Hájek
mob.: +420 608 740 688
e-mail: tomm.haj@centrum.cz
organizační team

Ing. Ondřej Fibich
e-mail: ondrej.fibich@gmail.com
Ing. Radomír Zlámal
e-mail: radek.zl@centrum.cz

KM Slavičín

info@km-slavicin.cz

Internetové stránky:
o soutěže:
o klubu:

www.slavicinsky-sikula.cz
www.km-slavicin.cz

Pořadatelé si vyhrazují právo na možné změny během soutěže.
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Seznam sponzorů:

Město Slavičín

Army Park Slavičín

NTS Prometal Machining, s.r.o.
Ing. Josef Otépka – pekárna ORA Slavičín
Restaurace Záložna
Mediální partneři:

Seznam sponzorů bude průběžně doplňován, bude uveřejněn na webových stránkách soutěže
a bude vyvěšen i v místě konání soutěže.
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