
Modelářský klub Základní školy Bohumíra Dvorského 1 Ostrava Bělský Les 
 
Vás srdečně zve 
na 13. ročník Papír show Ostrava 2017 
největší soutěže a výstavy papírových modelů s mezinárodní účastí v regionu Severní 
Moravy a Slezska 
 
17. - 18.března 2017 opět v prostorách Základní školy B. Dvorského 1 Ostrava Bělský les 
/ za restaurací Dakota / GPS : 49.7802669N, 18.2474389E  
 
 
Soutěž je součástí Papírové ligy CPM. Organizace soutěže podle standardů CPM z.s. 
Hodnocení systémem líbí/nelíbí. 
Kategorie VDT– velká dopravní technika 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 
• Dětská tvorba do 9 let Mini (ročník 2008 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) 
- v Ostravě i kategorie Zvířata a Figurky ve věkových kategoriích MŽ, SŽ, J, S 
 
Věkové kategorie: 
MŽ - mladší žáci (2005 a mladší), SŽ - starší žáci (2002-2004), J - junioři (1997-2001), 
S - senioři (1996 a starší). 
Podle roku narození je soutěžící zařazen do kategorie na celý kalendářní rok.  
 
Každý může dát libovolný počet modelů do všech kategorií i do VDT - MČR. 
Pro kategorii VDT - MČR platí, že model nesmí být starší víc než dva roky. To znamená, že 
model soutěžící v Ostravě v roce 2015 a na dřívějších soutěžích, nesmí v roce 2017 v 
Ostravě soutěžit. 
Při více modelech v jedné kategorii, se počítá 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): 
• Fireboxy modely Fandy Sochora 1:100 a 1:53 modely volně stažené či vydané i z ABC 
Věkové kategorie Mini , MŽ, SŽ , J , S 
 
• IZS - Záchranáři modely Sanitek,hasičů,horské služby,policie či pohřebnictví.Věkové 
kategorie Mini , MŽ, SŽ, J, S.  
 
• Dakarský model modely Dálkových soutěí typu Dakar Arica Eco race či podobné 
Věkové kat. Mini , MŽ, SŽ, J, S. 
 
- Bestrovy tanky modely 1:48 Pavla Bestra věkové kategorie Mini , MŽ, SŽ, J, S. 
 
Modely Firebox, Dakar , IZS Záchranáři i Bestrovy tanky možno přihlásit i sobotu do 10 
30 hodin ![/b] 



 
- Pohár fy. PKGraphica Brno pro nej model produkce firmy 
 
- Pohár starosty obvodu Ostrava Jih pro nej model soutěže 
 
- Klubová trofej pro kluby a 1. - 3. místě 
 
- Pohár Modelářského klubu ZŠ Dvorského 
 
- Cena PMHT Radima Kheka pro nejlepší hasičský model kateg. žáci a junioři+ dospělí 
model bude oceněn 
modelem hasičského jeřábu Terex  
 
- Pohár školní družiny pro nej žákovský model 
 
Kromě hodnocení odborných rozhodčích bude probíhat Divácká soutěž všech 
prezentovaných modelů o Pohár diváků. 
 
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 Městského obvodu Ostrava - Jih 
 
Program:  
pátek 17. 2. 2017 
17:00 – 22:00 přejímka všech modelů, 22:30 začátek hodnocení 
 
sobota 18. 2. 2017  
výstava 9:00 – 14:00 hod.  
9:00 – 11:00 hod. dodatečná přejímka modelů na výstavu a do kategorie Dakar a Firebox 
9:00 - 12 : 00 venkovní expozice vozidel / letos opět Tatra Dakar Tým Bonver Dakar Projekt, 
Mercedesy Sypač a zametač Ostravských komunikací , CAS MAN HZSP Vítkovice a další 
vozidla zatím v jednání... Třeba 100% Tatra Dakar Tomáše Tomečka .../ Osobní účast 
Tomáše je prozatím potvrzena včetně soutěžní Tatry dále určitě bude Unimog U 400 sypač z 
Letiště Mošnov. 
 
9:00 – 14:00 hod. možnost zakoupení českých i zahraničních papírových modelů a 
modelářských doplňků,  
14:00 hod. slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  
 
Vstupné: děti do 15 let 15,-Kč, dospělí 30,-Kč, rodinné 60,-Kč (dva dospělí a děti), zdarma 
členové CPM, soutěžící, a každý, kdo s sebou přinese papírový model na výstavu či soutěž. 
 
Rozhodčí a prodejci se hlaste a email : svobodamartins@seznam.cz či mobilu 773 253 124 
do 14. března 2017. 
Možnost přespání ve vlastím spacáku , pro rozhodčí zajištěno stravování zdarma. 
 
Kontakt na pořadatele : Základní škola B. Dvorského 1 Ostrava Bělský Les 
Hlavní organizátor Martin Svoboda tel 773253124 , @ - svobodamartins@seznam.cz 
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