
 

Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice 

 

                                      

Propozície k súťaži plastikových modelárov  

Plastik model Košice 2022 
 

 

Deň konania:  10. 12. 2022 (sobota) 

 
Miesto konania:  Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice 

 
Časový harmonogram: 

09.00 – 11.00  

registrácia a preberanie modelov (elektronická registrácia bude spustená mesiac pred konaním 
podujatia) 

11.00 – 13.00  
hodnotenie modelov 

14.30 – 15.00  

vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien 
 

Vekové kategórie: 
Žiaci do 15 rokov 

Juniori 16 – 18 rokov 

Seniori od 19 rokov 
 

Súťažné kategórie: 

Seniorské kategórie:          

S1 – lietadlá prúdové 1/72                                  

S2 – lietadlá vrtuľové 1/72 

S3 – lietadlá prúdové 1/48 a väčšie 
S4 – lietadlá vrtuľové 1/48 a väčšie 

S5 – bojová technika pásová 1/72, 1/76  

S6 – bojová technika kolesová 1/72, 1/76  
S7 – bojová technika pásová 1/48 a väčšia 

S8 – bojová technika kolesová 1/48 a väčšia 
S9 – ostatné 

  

Juniorské kategórie: 

J1 – lietadlá 1/72  

J2 – lietadlá 1/48 a väčšie 
J3 – bojová technika 1/72, 1/76 

J4 – bojová technika 1/48 a väčšia 

J5 – ostatné 
 

Žiacke kategórie: 

Z1 – lietadlá vrtuľové 1/72  

Z2 – lietadlá vrtuľové 1/48 a väčšie  

Z3 – lietadlá prúdové 1/72  
Z4 – lietadlá prúdové 1/48 a väčšie 

Z5 – bojová technika kolesová 1/72, 1/76 
Z6 – bojová technika kolesová 1/48 a väčšia 

Z7 – bojová technika pásová 1/ 72, 1/76 
Z8 – bojová technika pásová 1/48 a väčšia 

Z9 – ostatné 

 
 



 

Bez vekového rozdielu: 

AM – automobily, motocykle 
D – diorámy  

F – figúrky 
I – modely  1/ 100 

K – modely v mierke 1:144 

L – lode a ponorky 

P – papierové modely 

V – vrtuľníky 

 
Pozn.: Zastúpenie – v odôvodnených prípadoch, prípustné 

Pozn.: Zlučovanie kategórií (či už vekových alebo tematických sa nepripúšťa) 
 

Hodnotenie modelov: 

Systémom „páči – nepáči“.  
Porota bude zostavená priamo na mieste. Minimálne traja porotcovia v každej zo súťažných 

kategórií. 
 

Účastnícky poplatok (len pre súťažiacich) – na osobu:  

Každý súťažiaci bez ohľadu na počet modelov – 2 eurá. Poplatok sa uhradí pri vstupe počas 
registrácie. 

Návštevníci majú vstup zdarma. 
 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

 
 

Informácie: 

Mgr. Pavol Novotný  
0918 683 819, novotny@cvckosice.sk 

www.cvckosice.sk 
 

          

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Mgr. Denisa Drimáková 

                                                                                                                   riaditeľka CVČ 
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