soutěžní kategorie:

22. ročník soutěže

30. 3. 2017 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové
pořádá AKC ČR pobočka východní Čechy
způsob vyřezávání
předem připravená kompozice

kategorie

* pro juniory a seniory bez rozdílu - jednotlivci

Z

Kompozice na volné téma

nebo výrobek

* pro juniory a seniory bez rozdílu

Z/L

v limitu 3 hod

HUDBA a květy

* pouze pro začínající soutěžní řezbáře (bez věkového omezení)

Z/Z

předem připravený výrobek

START CARVING
Cukrový meloun + 5 ks jablek

všeobecné informace
datum:
30. března 2017
místo:

Hradec Králové, kongresové centrum Aldis

pořádá:

AKC ČR pobočka východní Čechy

spolupořadatel: CZECH CARVING STUDIO s.r.o.
odbor.garant:
Luděk Procházka a Czech-Slovak Carving Team (CSCT)

přihlášky

vyplňte na: www.akc.cz

termín
přihlášek:
registrační
poplatek:

do 15. března 2017

platby:

na základě zaslané přihlášky Vám bude vystavena faktura,
kterou pošleme e-mailem, až pak podle faktury, prosíme, platbu uhraďte.

(od 1. 2. 2017)

Z
600,-Kč
Z/L
600,-Kč
Z/Z
100,-Kč
* v případě účasti ve více kategoriích se poplatek platí: 1x 600,-Kč
.+ na každou další kategorii 300,- Kč

POZOR ZMĚNA - neposílejte platbu za startovné
před obdržením faktury, děkujeme.
Soutěžící ze zahraničí mají možnost platit na místě v den soutěže u prezence
– uveďte v přihlášce
limit účast.:

kat. Z, Z/Z- bez omezení
kat. Z/L - 20 účastníků
Poznámka

* Pokud bude limit soutěžících naplněn dříve, pořadatel si vyhrazuje právo
provést uzávěrku přihlášek před termínem.

časový pořad:
prezentace a vystavení exponátu - kat. Z
prezentace a vystavení exponátu - kat. Z/Z
příprava u soutěžního stolku - kat. Z/L
kat. Z/L
vyhlášení výsledků - Z/Z (START CARVING)-Eliščin sál
vyhlášení výsledků - Z a Z/L
ukončení výstavy, sklízení exponátů
podmínky
soutěže
a výstavy:
(všeobecné)

bodové
hodnocení:

5.00 - 7.30 hod.
7.00 - 8.30 hod.
10.00 - 10.30 hod
10.30 - 13.30 hod.
15.00 hod.
16.30 hod.
18.00 hod.

* soutěže se může zúčastnit kterýkoli občan ČR
* soutěže se mohou zúčastnit i zahraniční kolegové
* pokud soutěžící(mu) nebude v době konání 15 let, je třeba mít
s sebou potvrzení rodičů, souhlasících s účastí
* fotografie pořízené pořadateli, zachycující průběh soutěže a hotové výrobky,
mohou být využity bez souhlasu účastníků v tisku, příp. na propagaci dalších ročníků
* ofic. fotografie z akce mohou být využity dalšími osobami pouze
po souhlasu pořadatele nebo spolupořadatele
* pouze pořadatel a odborný garant soutěže má právo připravit z této akce prodejní
CD, DVD, knihu nebo jiný tiskový materiál určený k prodeji
1. Umělecké zpracování
* celkový první dojem (nejvíce hodnoceno)
* spojení v celek
* barevné sladění
* vyjádření názvu výrobku

40%

2. Stupeň obtížnosti,množství použitých technik a motivů

20%
* využití výrazného 3 D motivu nebo 2 D motivu (více hodnoceno 3 D)
* množství technik
* množství (druhů) doplňků (květy,větve - aby bylo vhodné)

3. Originalita, kreativita
* více hodnocen dominantní originální prvek

20%

4. Technické hodnocení -pracovní provedení
* čistota provedení (začištění)
* pravidelnost řezů (u motivů, zde jde o pravidelné řezy)

20%

* jemnost práce
* práce s nožem (jak často využíván nůž a dlátka)

ceny:

* účastníci obdrží dle získaných bodů:
zlatou, stříbrnou, bronzovou medaili nebo účastnický diplom
* první tři v celkovém pořadí v kat. obdrží pohár

komise:

* v komisi budou přední odborníci na carving

POZOR
vyhlášení
* Při vyhlášení musí mít všichni profesní oblečení - rondon a pracovní kalhoty (ne džíny) !

sklízení výrobků
* NENÍ DOVOLENO sklízení výrobků před ukončením celého vyhlášení
Děkujeme, že respektujete tuto podmínku pořadatelů.

propozice k jednotlivým kategoriím
kat. Z

* předem připravená kompozice nebo výrobek
téma -

zadání:
pořadatel:

účastníci:
pravidla
soutěže:

KOMPOZICE na volné téma

jednotlivci

* Vyřezat kompozici nebo výrobek ze zeleniny a ovoce s volnou tématikou.
* exponát musí mít název
* stůl Ø 120 cm
zajištuje
POZOR: Exponát musí mít rozměr max. 90 x 90 cm, výška max.150 cm
* bílý ubrus na stole, kartičku s číslem
* dekoraci na stůl (nehodnotí se), popisek výrobku bez jména a organizace
si zajišťují
suroviny
* POZOR - ZMĚNA OPROTI MINULÝM ROČNÍKŮM:
soutěž jednotlivců, ne týmů
* kompozice nebo výrobek musí být předán komisi k hodnocení do 7,30 hod
* vyloučeny ze soutěže by byly kompozice, které by obsahovaly morálně nevhodný motiv

* velikost záleží na autorovi, ale kompozice nemá přesáhnout daný rozměr
* max. rozměr 90 x 90cm, výška 150 cm, min. rozměr 35 x 35cm
* v případě větších rozměrů může být bodově penalizováno
* všichni vystavovatelé si zajistí úklid a odvoz vystavené kompozice
* každý vystavovatel musí mít u svého exponátu při hodnocení kartičku s číslem,
jinak nelze hodnotit

kat. Z/L

* soutěž v limitu - 3 hod
ze zeleniny a ovoce
téma -

zadání:

pořadatel:
účastníci:

pravidla
soutěže:

HUDBA a květy

junioři+senioři

* v časovém limitu 3 hod vyřezat kompozici nebo výrobek na dané téma
* kompozice musí obsahovat 3D motiv a květy
* 3D motiv musí být dominatní prvkem zabírajím alespoň 40% exponátu
* počet květů je neomezen, ale min. musí být 5 ks /může být jeden druh/
* lze použít zeleninu i ovoce
zajišťuje
* stůl, židli a odpadkový koš
si zajišťují
* suroviny, náčiní, krájecí desku, misky a utěrky
* příp. dekoraci na hotový výrobek (nehodnotí se)
* lze použít vlastní židli
* dodržet zadání, v případě nedodržení může dojít k penalizaci
* kompozici není dovoleno doplňovat o předem vyřezané výrobky
* lze využívat bylinky a saláty (u salátů pozor na oschlé listy)
* kompozice má být sestavena jako jeden celek
* lze aranžovat na zeleninové nebo ovocné podstavce (vyřezané, nevyřezané),příp. nejedlé
* POZOR!
* všechny podstavce musí být z přírodních materiálů (povolené je např. dřevo - kmen, atd.)!
* nelze využívat písek, mech a kameny
* nelze využívat ani např. keramické nádoby, skleněné vázy
* lze jen aranžovat na porcelánový bílý talíř (klubák) nebo mísu
* pokud podstavec bude vyřezávaný, musí být vyřezán v daném limitu
(nelze tedy připravit předem)
* nejsou povoleny motorové pomůcky
* při startu nesmí být suroviny předem připraveny (oloupány, předpřipravené základní tvary ...)
* povoluje se jen namočená zelenina v osolené vodě (např.mrkev) - pouze neoloupaná
* soutěž startuje a ukončuje komisař
* každý účastník startuje na vlastní nebezpečí
* soutěžící se nesmí vzdalovat od soutěžního stolu ani přijímat pomoc od doprovodu

* při startu ani během soutěže nesmí být nic pod stolem (bedny, suroviny, nářadí),
vše musí být na stole

kat. Z/Z

* předem připravený výrobek - pro začínající soutěžní řezbáře

START CARVING
téma Cukrový meloun + 5 ks jablek

junioři+senioři

zadání:

* vyřezat předem 1 cukrový meloun a 5 jablek

pořadatel:

zajištuje:

účastníci:

si zajišťují:

pravidla
soutěže:

* vyřezané výrobky budou už jen vystaveny, nelze dodělávat na místě
* druh cukrového melounu záleží na autorovi
* exponáty nelze doplňovat o další vyřezané výrobky
* na jablkách doporučujeme nevyužívat jen přesné motivy z kurzů
* jednotlivé kusy exponátu je lepší sladit tématicky k sobě (např. hudba, fauna, flóra,…)
* kat. D se mohou zúčastnit jen soutěžící, kteří se nezúčastnili
žádné soutěže do května 2016 (platí i mimo ČR)
Mohou tedy startovat účastníci Melounové a Dýňového Šampionátu 2016.

doporučení:

* prostor na stole 50 x 50cm
* bílý ubrus na stole, cedulku s číslem (budete mít na stole)
* dekoraci na stůl (nehodnotí se), příp. popisek výrobku

Přihláška na GASTRO HRADEC CARVING CUP
vyplňte na: www.akc.cz

odborný garant carvingových kategorií GHVC:

pořadatel soutěže Gastro Hradec Vitana Cup 2017 : AKC ČR pobočka východní Čechy
Hlavní partner soutěže:

