
Propozície k XII. ročníku súťaže „Plastik model Košice“, konanej 14.12.2019 
v priestoroch Centra voľného času na Orgovánovej ul. 5 v Košiciach. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  

 
Časový harmonogram: 
 

9:00 - 11:00 registrácia a preberanie modelov 

11:00 - 13:00 hodnotenie modelov 

14:30 -15:30 vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien 

 
Vekové kategórie: 
 

Žiaci, do 15 rokov 
Juniori, 15 – 19 rokov 
Seniori, od 19 rokov 

 
Pozn. : Zastúpenie – v odôvodnených prípadoch – prípustné 
 

Hodnotenie modelov: 
 
Systémom „páči – nepáči“. Porota bude zostavená priamo na mieste. 

 
Účastnícky poplatok/pre súťažiacich/ - na osobu:  
 

1,5 eur/ súťažiaci 
 
Návštevníci z radov verejnosti – vstup zdarma. 

 
Organizátor si vyhradzuje právo zlučovať kategórie – v prípade, že sa 
v niektorej z nich nenazbiera aspoň 5 modelov od troch modelárov. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Plastik model Košice 2019, XII. ročník 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 súťažné kategórie 

14.12.2019 

 
Seniorské kategórie: 
A1- lietadlá prúdové 1/72                                  

A2- lietadlá vrtuľové 1/72 

A3- lietadlá prúdové 1/48 a väčšie 

A4- lietadlá vrtuľové 1/48 a väčšie 

B1- bojová technika pásová 1/72, 1/76  

B2- bojová technika kolesová 1/72, 1/76  

B3- bojová technika pásová 1/48 a väčšia 

B4- bojová technika kolesová 1/48 a väčšia 

VS - vrtuľníky 

AMS - autá + motocykle 

  

Juniorské kategórie : 
A5- lietadlá 1/72  

A6- lietadlá 1/48 a väčšie 

B5- bojová technika 1/72, 1/76 

B6- bojová technika 1/48 a väčšia 

VJ - vrtuľníky 

 

Žiacke kategórie : 
A7- lietadlá vrtuľové 1/72  

A8- lietadlá vrtuľové 1/48 a väčšie  

A9- lietadlá prúdové 1/72  

A10- lietadlá prúdové 1/48 a väčšie 

B7- bojová technika kolesová 1/72, 1/76 

B8- bojová technika kolesová 1/48 a väčšia 

B9- bojová technika pásová 1/ 72, 1/76 

B10- bojová technika pásová 1/48 a väčšia 

AMZ - autá + motocykle 

VZ - vrtuľníky 

 

Bez vekového rozdielu : 
D - diorámy  

F - figúrky 

G - lode a ponorky 

H - papierové modely 

I – modely  1/ 100 

K - modely v mierke 1:144 

O - ostatné 

 

  

Špeciálne  ceny : 
Pohár riaditeľky CVČ o najkrajší žiacky model 

Pohár riaditeľky CVČ o najkrajší juniorský model 


