
AMAVET klub č. 836-Modelársky klub ZOBOR 
a 

 Domino CVČ v Nitre 
 
Vás pozývajú na medzinárodnú verejnú súťaž a výstavu plastových a papierových modelov 

 
“Cena primátora mesta Nitry“ XII. ročník 

 
Dátum konania:  21. októbra 2006 (sobota) 
Miesto konania: DOMINO CVČ, Štefánikova trieda 63, Nitra  
 
Súťažné a vekové  kategórie: plastové modely  (seniori) 
L1 – lietadlá 1/24 až 1/32 (memoriál Mgr. Dušana Beňa) 
L2 – lietadlá 1/48  vrtuľové 
L3 – lietadlá 1/48 prúdové 
L4 – lietadlá 1/72 vrtuľové 
L5 – lietadlá 1/72 prúdové 
L6 – lietadlá 1/144 až 1/1000 000 a všetky civilné lietadlá 
VR1 – vrtuľníky 1/24,1/32,1/35,1/48 
VR2- vrtuľníky 1/72,1/100,1/144 
D1 – diorámy 1/35, 1/48 
D2 – diorámy 1/72, 1/76, 1/87,1/144 
F    – figúrky 
B    - busty 
Z    – zvláštnosti (sci-fi, atď.) 
CV1– civilné autá a motocykle 
CV2 -  civilné nákladné automobily a kamióny 
VT1 – vojenská technika 1/35 až 1/48  kolesová 
VT2 – vojenská technika 1/35 až 1/48  pásová 
VT3 – vojenská technika 1/72, 1/76, 1/87,1/144 kolesová 
VT4 – vojenská technika 1/72, 1/76, 1/87,1/144 pásová 
LM – lode motorové 
LP – lode s plachtami 
R – rozpracované-nedokončené modely (všetky druhy)                                                
                                                    plastové modely (juniori) 
J1 – vojenská technika (juniori do 18 rokov) všetky mierky 
J2 – lietadlá (juniori do 18 rokov) všetky mierky                                       
 papierové modely 
P1 – stavebná architektúra (seniori)  
P2 – dopravné prostriedky (seniori) 
P3 – ostatné modely (seniori) 
JP1 – juniori (všetky modely) 
 
 
Hodnotenie: Porota rozhodcov vyhodnotí tri najlepšie modely v každej kategórii. Víťazi 
získajú  medailu. Podklady nie sú potrebné. Hodnotenie modelov je podľa zaužívaných 
zvyklostí MK Zobor Nitra.  
 



 
 
Podmienky zúčastnenia sa súťaže: 
 
1. súťažiaci môže súťažiť s ľubovolným počtom modelov, vyhodnotený bude len najlepší z 

nich. 
2. súťažiaci môže súťažiť iba s modelmi, ktoré sa v minulosti nezúčastnili súťaže “Cena 

primátora mesta Nitry”. 
3. zastúpenie je dovolené. 
 
Vstupné – súťažiaci : seniori: 20,- Sk         juniori: 10,- Sk                   žiaci: 0,- Sk 
Vstupné – diváci       : dospelý:20,- Sk               deti 10,- Sk         dôchodcovia: 5,-Sk 
                       
 Spolu so súťažou bude prebiehať výstava všetkých druhov modelov. Na výstavu je možné 
priniesť ľubovolný počet plastových a papierových  modelov. Každý účastník súťaže alebo 
vystavujúci modelár obdrží čestný diplom za účasť.  
 
Organizátori súťaže: 
Riaditeľ súťaže: Mgr. Martin MIKULÁŠ 
Tajomník súťaže: Ladislav REZÁK 
Športový komisár: Jozef BREZINA 
Hlavný rozhodca: Ing. Peter MALOVIČ – plastové modely 
                               Ing. Pavol MORAVČÍK – papierové modely 
 
Časový harmonogram súťaže: 
7.30 – 10.30  preberanie modelov do súťaže a výstavy 
10.00 – 10.15   slávnostné otvorenie súťaže 
10.30 – 14.00       hodnotenie modelov, sprievodné programy 
14.00 -  vyhodnotenie súťaže 
 
Sprievodné programy: premietanie videofilmov, modelárska burza  
 
Informácie: Mgr. Martin Mikuláš  0903967578    e-mail: klubzobor@pobox.sk
                     Mgr. Jaroslav Vnuk   0904246374    e-mail: jaroslav_vnuk@pobox.sk
 
Internetová stránka klubu: www.mkzobor.sk
 
Sponzori súťaže:    M-Plus Medical, s.r.o. – Váš partner v zdravotníctve 
     Myjavská 1/13, 811 03  Bratislava,  0903240344 
     HT model Poprad – Výhradný zástupca firiem Revell 

a Monogram na Slovensku,   052/7768212, 
                  e-mail: htmodel@nextra.sk 
                  
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu ! 
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