
 

PAPÍROVÉ JARO – 20. ROČNÍK 

 

Organizátor: Dům dětí a mládeže Jižní Město 

ve spolupráci s: KCPM 05 Golden Apollo a CPM, o.s. 

za finanční podpory Hlavního města Prahy 

 

Termín: 7. a 8. 4. 2017 

 

Místo: Dům dětí a mládeže Jižní Město , Šalounova 2024, Praha 4 

(V DDM JM není wifi připojení) 

 

Harmonogram: 

Pátek 7. 4. 2017 

17.30 - 21.00 - přejímka soutěžních i výstavních modelů 

od 22.00 - hodnocení soutěžních modelů 

Sobota 8. 4. 2017 

9.00 - 14.00 - otevřeno pro širokou veřejnost 

9.00 - 10.00 - přejímka výstavních modelů 

od 14.00 - slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a vyhlášení doplňkových soutěží: 

- Divácké hodnocení nejhezčích modelů 

 

Určeno pro: 

Soutěž je vypsána pro všechny standardní oborové kategorie papírových modelů a všechny 

věkové kategorie. 

 

Ubytování: 

Pouze pro přihlášené rozhodčí – registrace na e-mailu níže do 31.3.2017. S sebou spacák a 

karimatku (pro návštěvníky není možné ubytování zajistit – prostory jsou omezené) 

 

Věkové kategorie: 

pro rok 2016 

1) mini - dětská tvorba 9let a mladší ( Mini narozen v r. 2008 a mladší ) 

2) mladší žáci 12let a mladší ( 2005 a mladší ) 

3) starší žáci 13-15let (2002 - 2004) 

4) junioři 16-20let ( 2001 - 1997 ) 

5) senioři 21let a starší ( 1996 a starší ) 

Rozhodující je ročník narození, nikoli den. Modelář v této kategorii soutěží celý kalendářní 

rok. Za správné zapsání kategorie je odpovědný soutěžící , nikoli pořadatel. 

 

Startovné: 

mini 10 Kč jednorázově za libovolný počet modelů 

žáci první 3 modely po 10 Kč / model, další po 5 Kč / model 

junioři první 3 modely po 10 Kč / model, další po 5 Kč / model 

senioři první 3 modely po 30 Kč / model, další po 10 Kč / model 

 

Vstupné: 

50 Kč / 100 Kč rodinné vstupné 

 

Základní informace: 

Každý může přihlásit libovolný počet modelů do všech kategorií. Při více modelech v jedné www.pa
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kategorii se počítá jen ten nejlepší, zbývající se v pořadí přeskočí. Do ligy se započítají 3 

nejlepší výsledky z různých kategorií. 

Výstavní modely jsou vítány v libovolném množství. U rozměrnějších exponátů kontaktujte v 

časovém předstihu pořadatele, aby vám mohl být připraven odpovídající prostor pro 

prezentaci. Každý kdo přinese v sobotu do 10.00 papírový model na výstavu, dostane volnou 

vstupenku. 

Do ligy se započítávají: Všechny standardní oborové kategorie (MA, VA, MDT, VDT, L, LKT, 

PT) ve věkových 

kategoriích MŽ, SŽ, J, S 

Kategorie PT-pásová technika bude obodována podle standardů CPM a je 

součástí Mistrovství ČR. 

Pro kategorii PT - MČR platí, že model nesmí být starší než dva roky. To znamená, že 

model soutěžící v Praze v roce 2015 a na dřívějších soutěžích, nesmí v roce 2017 v 

Praze soutěžit. 

Dětská tvorba do 9 let (Mini) 

Dioráma a krajinné celky (D) ve věk. kat. MŽ, SŽ, J, S 

Prostorový obrázek (PO) ve věk. kat. MŽ, SŽ, J, S 

Malá technika (MT) ve věkových kategoriích MŽ, SŽ, J, S (modely kolové a pásové 

techniky v měřítku 1:72 a menším 

Soutěž je součástí Papírové ligy CPM. Organizace soutěže podle standardů CPM, o.s. 

Kvalifikované hodnocení systémem „líbí/nelíbí“. 

Pravidla papírové ligy na stránkách : 

http://www.papirovemodelarstvi.cz/phpBB3/index.php (soutěže a výstavy) 

 

Hlavní rozhodčí: Pavel Šmíd - "Šidi" 

Doplňkové akce: Prodej papírových modelů 

Bazar papírových modelů 

Divácké hodnocení všech prezentovaných modelů: 

- Nejhezčí model techniky 

- Nejhezčí model architektury 

V každé kategorii bude oceněn vítěz. 

 

Od 10.00 do 12 hodin - otevřen klub Rybník (kulečník, fotbálek, stolní hry) 

 

Doprava: GPS: 50°1´31.108“N, 14°30´41.402“E 

 

Aktuální informace: http://www.ddmjm.cz, http://www.papirovemodelarstvi.cz 

 

Kontaktní osoba: Monika Messnerová, 604 947 759 

 

E-mail: messnerova@ddmjm.cz 

 

Registrace rozhodčích a rezervace ubytování (pouze pro rozhodčí): na stejném e-mailu, do 

31. 3. 2017 

Prodejní místa jsou již obsazená !!! 
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Důležité doplnění propozic :  
Máme tu čest , že i letos se u nás bude vyhlašovat OŘECH 2017  
 

OŘECH 2017 

 
Pravidla jsou v podstatě jen dvě: 
 
Model se musí vejít do skořápky vlašského ořechu tak, aby šel zcela uzavřít, viz 
obrázek. (Na velikosti ořechu nezáleží, ale soutěžit lze opravdu a pouze s vlašákem.) 
Musí jít o model techniky, tedy automobily, stroje, drážní vozidla a podobné věci. 
Netechnické ořechy nebudou do soutěže připuštěny (ale rozhodně to neznamená, že 
byste je nesměli stavět. 
 
Obrázek 
Ořech můžete kvůli stabilitě připevnit na nožičku, stojánek či podložku dle vlastní 
libovůle. Kompletní propozice v PDF viz tento odkaz. 
 
Termíny: 
 
Do pátku 31. 3. 2017 (do půlnoci) dodat na uvedené kontakty kvalitní fotografie 
Vašeho Ořechu. 
Poté do čtvrtka 6. 4. 2017 bude běžet hlasování. 
Vítězové budou vyhlášeni v pátek 7. 4. 2017. 
 
 
Fotografie vašich výtvorů posílejte na následující e-mailové adresy: 
 
mirek.sv(pečenáč)centrum.cz (p. Jaromír Svoboda) 
jyrka1-100(květináč)seznam.cz (p. Jiří Abel) 
modellmacher(uzenáč)centrum.cz (p. Petr Kudrej) 
 
 
Pro eliminaci případu, že se fotky někde cestou ztratí nebo zapadnou mezi 
nevyžádanou poštu, pošlete je na všechny tři adresy najednou 
 
Aby byla zajištěna regulérnost soutěže, nezveřejňujte prosím fotografie vašeho 
modelu na fórech papirovemodelarstvi.cz, MINIMODEL.CZ ani na Facebooku před 
výše uvedeným termínem. Modelář, který zveřejní fotografie svého „ořechu“ před 
výše daným termínem, bude z internetového hlasování automaticky vyloučen. 
 
Kdo chce, může svůj Ořech přinést na tradiční patlakci "Papírové jaro", která se koná 
v DDM Praha-Chodov, Šalounova ul. 2024, dne 8. 4. 2017 od 9 do 14 hodin. O výběr 
nejlepšího z přítomných Ořechů se zde postarají diváci. Ořech bude možno přihlásit 
jak v pátek ve večerních hodinách u organizátorů akce (viz propozice Papírového 
jara), tak i u přítomných členů Minimodel.cz týmu v sobotu do 10 hodin, přičemž zde 
je možno k hodnocení přistavit i Ořechy z minulých let. 
 
http://forum.minimodel.cz/viewtopic.php?f=36&t=1359 
https://drive.google.com/file/d/0B6ehzt ... sp=sharing 
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