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Karanténa přichází, a bude dlouhá! Zůstaňme v klidu a lepme! 

 

Přátelé, modeláři! Všichni jsme se po dlouhém zimním půstu připravovali na jarní výstavy. Vpád 

zákeřného viru naše plány zhatil. Místo společných setkání, diskusí a popíjení zachraňujeme svět 

sezením doma na gauči. A co víc, nikdo nevíme, kdy karanténa skončí a kdy se zase osobně 

setkáme. Využijme tedy moderní techniky, a předveďme si výsledky svého modelářského úsilí 

virtuálně. Vyhlašujeme první světovou virtuální modelářskou soutěž, 1. Karanténní Bunny Cup. 

Připojte se k nám a předveďte své modely na našem facebookovém profilu! Propozice soutěže 

najdete zde: 

 

Informace pro soutěžící 

Termín soutěže 28. 3. – 1. 4. 2020  

Pozor, přihlašování do soutěže 21. – 26. 3. 2020 

 

A) SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 

Seniorské kategorie (16 let a výše):      

 SO     Letadla vrtulová 1:72    

 SP     Letadla proudová 1:72    

 SV     Letadla 1/144    

 SQ     Letadla vrtulová 1:48    

 SR     Letadla proudová 1:48    

 SS     Letadla 1:32 a větší    
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 SC     Civilní letadla - všechna měřítka    

 SH     Vrtulníky - všechna měřítka    

 ST     Technika 1:72 a menší    

 SU     Technika 1:48    

 SW     Technika 1:35 a větší    

 SD     Dioráma    

 SB     Figurky a busty    

 SL     Lodě, ponorky 1/350 (včetně) a větší    

 SM     Lodě, ponorky menší než 1/350    

 SA     Automobily    

 SF     Fantasy a sci-fi    

 SN     Nezařazené    

      

      

Žákovské kategorie (do 16 let):      

 ZA Letadla 1:72 a menší    

 ZB Letadla 1:48 a větší    

 ZT Technika    

 ZD Dioráma a figurky    

 ZN Nezařazené    

 

 

B) PŘIHLAŠOVÁNÍ MODELŮ 

!!! 21. – 26. 3. 2020 (sobota – čtvrtek)  

Každý soutěžící smí přihlásit max. 5 modelů libovolně napříč soutěžními kategoriemi pro svůj věk  

Soutěžící zašle v období 20. – 27. 3. tři (3) fotografie svého soutěžního modelu na adresu  

bunny@eduard.cz nebo bunny@eduard.com 

 

Parametery fotografií: 

- formát souboru jpg nebo png 

- nejmenší rozměr – delší strana min. 1700 bodů 

(pomůcka: velikost fotografie pohybující se mezi 1 – 3 MB je optimální a zaručuje 

dostatečnou kvalitu snímku) 

Úhly pohledu 

- celkový pohled 

- detail kokpitu (nebo jiného zajímavého detailu (u techniky, figur, atd.) 

- foto dle vlastního výběru (důležitý detail, zespod, jiný celkový pohled, atd.) 

Do e-mailové zprávy soutěžící uvede údaje: 

a) soutěžní kategorie 

b) jméno a příjmení 

c) e-mailovou adresu  

d) stát (bydliště soutěžícího) 

mailto:bunny@eduard.cz
mailto:bunny@eduard.com
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f) typové označení nebo název modelu 

g) výrobce stavebnice 

h) měřítko 

 

!!! Prosíme !!! 

- posílejte fotografie každého modelu v samostatném e-mailu 

- fotografie dávejte k e-mailu jako přílohu – tedy nevkládejte je do těla zprávy 

- dodržujte jednoduchou strukturu informací o soutěžním modelu dle rozpisu a – h výše 

 

C) VIRTUÁLNÍ SOUTĚŽ 

Proběhne ve dnech 28. 3. – 1. 4. 2020 na Facebooku Eduardu 

Souhrnné informace a přehledné odkazy na galerie jednotlivých kategorií budou také na stránce  

www.eduard.online/quarantine-bunny-cup/   (aktivní po 23. 3. 2020) 

 

Quarantine Cup – Best of Show - pro absolutního vítěze celé soutěže – nejvyšší počet hlasů napříč 

kategoriemi. 

 

Hlavní soutěž – hodnocení veřejnosti - bude probíhat systémem udělování hlasů veřejnosti „like“ nebo 

jiných pozitivních označení která dovoluje Facebook pro fotografie. 

Hlasy může udělovat kdokoliv. 

Po skončení soutěže budou sečteny hlasy pro všechny tři fotografie daného modelu (chcete-li tedy hodně 

podpořit konkrétní model, dejte hlas každé z jeho fotografií) 

Za každou fotografii budou na základě získaných hladů vybrány tři nejlepší modely, které získají ceny spol. 

Eduard – Model Accessories. 

 

Zvláštní ceny Eduard – zvláštní ceny za modely vybrané podle posouzení Eduardu 

Dle vlastního výběru společnosti Eduard – Model Accessories v kategoriích  

1/48 

1/72 

1/144 

1/32 

1/35 

1/350 + 1/700 

 

Zvláštní ceny – ceny v soutěži mohou podle svých kritérií udělit i další subjekty (kluby, výrobci, národní 

IPMS...). Pro přihlášení své zvláštní ceny do soutěže nás prosím kontaktujte na e-mailu bunny@eduard.cz) 

 

http://www.eduard.online/quarantine-bunny-cup/
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D) CENY PRO VÍTĚZE 

- diplom pro 1 – 3 místo pro každou kategorii 

- vítěz každé kategorie získá voucher na nákup na e-shopu Eduardu v hodnotě 500,- Kč 

- soutěžící umístění na 2 a 3 místě v dané kategorii získají slevové kupony ve výši 20% na nákup 

v e-shopu Eduardu 

- vítězové Zvláštních cen Eduardu získají ochrannou roušku vlastnoručně ušitou Vladimírem 

Šulcem s vyšitým logem soutěže 

- Absolutní vítěz Quarantine Cup získá ocenění ve formě fotoleptané plakety v designu virtuálního 

poháru 

 

E) DOPROVODNÝ PROGRAM 

Soutěž bude v průběhu víkendu 28. – 29. 3. 2020 doplněna doprovodnými akcemi jako jsou virtuální 

workshopy, diskuse atd. Bližší informace budeme sdělovat prostřednictvím medií Eduardu (Facebook, 

hlavní webové stránky, ...) 

Team Eduard 


