
Klub plastikových modelářů České Budějovice 

Dům dětí a mládeže, U Zimního stadionu 1, České Budějovice, 

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích,  

Dukelská 1 České Budějovice, 

pořádají: 

modelářskou výstavu a soutěž 

JIHOČESKÝ KAPR   
v sobotu 5. listopadu 2022 od 8,00 hod. 

 

Adresa místa konání soutěže: 

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích,  

Dukelská 1 České Budějovice 

 

Časový rozvrh soutěže: 

 8:00 až 10:00 příjem modelů 

 10:00 až 10:30 zahájení soutěže 

 10:30 až 14:30 hodnocení soutěžních modelů 

 15:00 až 16:00 vyhlášení výsledků  

 

 Věkové kategorie jsou děleny na 

 Mladší žáci (do 12-ti let včetně) 

 Starší žáci (od 13-ti do 15-ti včetně) 

 Junioři (od 16-ti do 18-ti včetně) 

 Senioři (nad 18 let) 

Kontaktní osoby:  

Sládek Miloslav; e-mail: sladek.milos.cb@seznam.cz; mob.: 739060774 

Stluka Jaroslav; e-mail: jaroslav.stluka@quick.cz; mob.: 602551595 

Malík Václav; mob.: vamalik@seznam.cz; mob.: 724191436 

mailto:jaroslav.stluka@quick.cz


 

Bližší informace o soutěži jsou taktéž na Modelforu v sekci soutěže 

 

Soutěžní kategorie: 

1             A – Velká letadla - 1:48 a větší, Mladší žáci do 12 let včetně 

2             B – Malá letadla - 1:72 a menší, Mladší žáci do 12 let včetně 

3             C – Velká bojová technika - 1:48 a větší, Mladší žáci do 12 let včetně 

4             D – Malá bojová technika - 1:72 a menší, Mladší žáci do 12 let včetně 

5             E – Velká letadla - 1:48 a větší, Starší žáci od 13 do 15 let včetně 

6             F – Malá letadla - 1:72 a menší, Starší žáci od 13 do 15 let včetně 

7             G – Velká bojová technika - 1:48 a větší, Starší žáci od 13 do 15 let včetně 

8             H – Malá bojová technika - 1:72 a menší, Starší žáci od 13 do 15 let včetně 

9             I – Velká letadla - 1:48 a větší, Junioři od 16 do 18 let včetně 

10           J – Malá letadla - 1:72 a menší, Junioři od 16 do 18 let včetně 

11           K – Velká bojová technika - 1:48 a větší, Junioři od 16 do 18 let včetně 

12           L – Malá bojová technika - 1:72 a menší, Junioři od 16 do 18 let včetně 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13           M – Letadla - 1:144, Senioři od 19 let 

14           N – Letadla - 1:72, Senioři od 19 let 

15           O – Letadla - 1:48, Senioři od 19 let 

16           P – Letadla - 1:32, Senioři od 19 let 

17           Q – Bojová technika - 1:72, Senioři od 19 let 

18           R – Bojová technika - 1:48, Senioři od 19 let 

19           S – Bojová technika - 1:35, Senioři od 19 let 

20           T – Automobily (bez rozdílu měřítka), Bez rozdílu věku 

21           U – Lodě (bez rozdílu měřítka), Bez rozdílu věku 

22           V – Diorámy (bez rozdílu měřítka), Bez rozdílu věku 

23           W – Figurky (bez rozdílu měřítka), Bez rozdílu věku 

24           X – Modely civilních letadel (bez rozdílu měřítka), Bez rozdílu věku 

25           Z – Ostatní nezařazené 

 

 Pořadatel si vyhrazuje právo pro sloučení soutěžních kategorií. 

 

http://www.modelforum.cz/soutěže/2020


 

Výdej modelů bude možný až po oficiálním ukončení soutěže! 

Při umístění více modelů v kategorii na ohodnocených místech od jednoho 

modeláře, propadá horší umístění ve prospěch dalšího soutěžícího! 

Hodnocení modelů: 

Modely jsou hodnoceny způsobem líbí – nelíbí. 

Protesty se nepřijímají. 

V soutěži je povoleno zastupování „Proxy“ 

 

Pořadatelé letos vyhlašují speciální cenu - „Letecká a pozemní technika 

provozovaná na letišti Planá.  

 

Též bude vyhlášena Cena ředitele Jihočeského muzea pro nejlepší model 

soutěže. 

 

Žádáme všechny soutěžící o využití možnosti přihlásit své modely pomocí 

Spuštění i ukončení IP bude zveřejněno.   

 

Vstup pro veřejnost 70,- Kč, pro děti do 12 let vstup ZDARMA.  

Zakoupením vstupenky na výstavu a soutěž Jihočeský kapr je kupující 

oprávněn navštívit veškeré expozice Jihočeského muzea, Dukelská 1. 

 

Členové pořádajícího klubu se samotné soutěže nezúčastní. 


