
 
Českotřebovský vehikl 2011 

12.11.2011 
Národní dům Česká Třebová 

Soutěž plastikových modelů 
 
 
Program: 08:00 - 10:00  přejímka modelů 
 10:00 - 10:15  zahájení soutěže  
  10:00 - 15:00                otevření pro veřejnost 
 10:30 - 13:00   hodnocení modelů 
 15:00 - 16.00   vyhlášení výsledků a zakončení soutěže 
 17:00 - .........  afterpárty 
 
Soutěžní kategorie: 
 
Žáci: 

1. Letadla a vrtulníky – hodnocení líbí-nelíbí 
2. Bojová technika – bodovací soutěž 
3. Bojová technika - hodnocení líbí-nelíbí 
4. Ostatní – hodnocení líbí-nelíbí 

 
Senioři: 

5. Bojová technika 1/72 a menší – bodovací soutěž 
6. Bojová technika 1/48 a větší – bodovací soutěž 
7. Bojová technika 1/72 a menší – hodnocení líbí-nelíbí 
8. Bojová technika 1/48 a větší – hodnocení líbí-nelíbí 
9. Diorámy 1/72 a menší – hodnocení líbí-nelíbí 
10. Diorámy 1/48 a větší – hodnocení líbí-nelíbí  
11. Letadla 1/72 a menší vrtulová– hodnocení líbí-nelíbí 
12. Letadla 1/72 a menší trysková – hodnocení líbí-nelíbí 
13. Letadla 1/48 a větší vrtulová– hodnocení líbí-nelíbí 
14. Letadla 1/48 a větší trysková – hodnocení líbí-nelíbí 
15. Civilní a závodní auta – hodnocení líbí-nelíbí 
16. Ostatní – hodnocení líbí-nelíbí 
17. Figurky – hodnocení líbí-nelíbí 
 

Speciální ceny:  
Českotřebovský kohout   - nejlepší letadlo (hodnoceno členy KPM Česká Třebová) 
Českotřebovská drátěnka  - nejlepší letadlo  do roku 1918 
Memoriál Franty Loskota  - nejlepší letadlo v polské nebo francouzské kamufláži 
Českotřebovský vehikl   - nejlepší model bojové techniky 
Faltův pohár    - nejlepší model bojové techniky značky Škoda 
Hrdlův špek    - nejlepší model opomíjené bojové techniky 
Cena Otakara Hrubého DFC  - nejlepší letadlo v kamufláži RAF 
 

 
Poznámka: Pořadatel si vyhrazuje právo kategorie sloučit, nesejde-li se dostatečný 

počet modelů (minimálně 5 modelů od nejméně tří modelářů). 
Pořadatel si vyhrazuje právo vyhlásit i další kategorie. 
Členové pořádajícího klubu nesoutěží. 

 
Hodnocení modelů: Modely budou v bodovaných kategoriích hodnoceny podle pravidel SMČR 

(pouze bodovací systém). 
  Hodnocení líbí-nelíbí provede komise rozhodčích, která bude sestavena na 

místě ze členů přítomných klubů.  
 
Protesty: Nepřipouštějí se!!! 
 
Startovné: 30 Kč za 1 kategorii bez ohledu na počet modelů.  
  Děti do 15 let startovné neplatí 
Vstupné: Dospělí: 20 Kč 
 Děti do 15 let  zdarma 
 



Doprovodný program: Bowlingový turnaj 3 člených družstev „O předsedovu kouli“ 
(pro návštěvníky starší 15 let, startovné – minimálně 3 modely ve 3 různých 
kategoriích, u prodejců bude startovné řešeno individuálně) 
Prezentace KPM Česká Třebová 

 
Stravování a afterpárty:  Restaurace Národní dům (tj. v objektu výstavy)  
 
 
Kontakt: kpmct@centrum.cz 
 
Tomáš Hrdlička:  tomhrdla@tiscali.cz,  465 532 093 
Jiří Janďourek:   jandourekj@seznam.cz  724 577 495 
Martin Sedláček:  martin-sed@seznam.cz  608 125 392 
 
 
Jak se k nám dostanete: 
 
Vlakem: 
Národní dům je cca 500 m od nádraží směrem k parku Javorka. 
 
Autem ve směru od Svitav: 
Pojedete okolo firmy KORADO po silnici č.14 do centra. Na světelné křižovatce odbočíte doleva směr 
Litomyšl. Po cca 1 km podjete železniční trať a hned za ní odbočíte doleva. Na konci rovinky u parku 
Javorka se dáte doprava a k Národnímu domu to je cca 50 m. 
 
Autem ve směru od Ústí nad Orlicí: 
K Národnímu domu se dostanete tak, že projedete Českou Třebovou po silnici č. 14. Na světelné křižovatce 
odbočíte doprava směr Litomyšl. Po cca 1 km podjete železniční trať a hned za ní odbočíte doleva. Na konci 
rovinky u parku Javorka se dáte doprava a k Národnímu domu to je cca 50 m. 
 
Autem ve směru od Litomyšle: 
Po silnici, která vás přes Němčice dovede do České Třebové, dojedete k továrně Pewag (po pravé straně 
cca 300 m za začátkem České Třebové). Hned za ní před železničním podjezdem odbočíte doprava. Na 
konci rovinky u parku Javorka se dáte doprava a k Národnímu domu to je cca 50 m. Na konci rovinky u 
parku Javorka se dáte doprava a k Národnímu domu to je cca 50 m. 
 
GPS: 
49°53'54.23"N 16°26'23.12"E 
 
Národní dům: 
http://www.drumel.cz/narodnidum/index.html 


