
         24. ročník soutěže

28. 3. 2019 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové
      pořádá  AKC ČR pobočka východní Čechy

kategorie způsob vyřezávání

* pro juniory a seniory bez rozdílu - jednotlivci předem připravená kompozice 

Z/P nebo výrobek

* pro juniory a seniory bez rozdílu v limitu 3 hod

Z/L

* pouze pro začínající soutěžní řezbáře  (bez věkového omezení) v limitu 75 min

Z/LZ

* pouze pro začínající soutěžní řezbáře  (bez věkového omezení) předem připravený výrobek 

Z/Z START CARVING 

všeobecné informace

datum: 28. března 2019
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 (od 1. 2. 2019)

termín do 15. března 2019

přihlášek:

registrační Z/P 600,-Kč

poplatek: Z/L 600,-Kč 

Z/LZ 200,-Kč 

Z/Z 200,-Kč 

* v případě účasti ve více kategoriích (platí Z/P a Z/L) se poplatek platí 900,-Kč 

* v případě učasti Z/LZ a Z/Z je cena stejná - 400 Kč 

platby: na základě zaslané přihlášky Vám bude vystavena faktura,

kterou pošleme e-mailem, až pak podle faktury, prosíme, platbu uhraďte.
POZOR ZMĚNA - neposílejte platbu za startovné 
před obdržením faktury, děkujeme. 
Soutěžící ze zahraničí mají možnost platit na místě v den soutěže u prezentace 
– uveďte v přihlášce

LIVE CARVING - pro začátečníky

téma: VOLNÉ

téma: Volné

Kompozice nebo exponát

téma: 5 ks růží a listy

LIVE CARVING

téma: VOLNÉ - 5 ks 

Cukrový meloun + 5 ks ovoce



limit  účast.: kat. Z/P, Z/Z- bez omezení

kat. Z/L a Z/LZ - 20 účastníků 

Poznámka

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

časový pořad:

prezence a vystavení exponátu - kat. Z/P 5.00 - 7.30 hod.

prezence a vystavení exponátu - kat. Z/Z 7.00 - 8.30 hod.

příprava u soutěžního stolku-kat. Z/L a Z/LZ  /1.část soutěžících/ 10.00 - 10.30 hod

kat. Z/L 10.30 - 13.30 hod.

kat. Z/LZ - 1. část 10,30 - 11,45
příprava u soutěžního stolku-kat.Z/LZ  /2.část soutěžících/ 11,45 - 12,15

kat. Z/LZ - 2. část 12,15 - 13,30
vyhlášení výsledků  - Z/Z  (START CARVING)-Eliščin sál (přízemí) 15.00 hod.
vyhlášení výsledků  - Z/P , Z/LZ a Z/L -Velký sál (1.poschodí) 16.30 hod.
ukončení výstavy, sklízení exponátů 18.00 hod.

podmínky * soutěže se může zúčastnit kterýkoli občan ČR 

soutěže * soutěže se mohou zúčastnit i zahraniční kolegové

a výstavy: * pokud soutěžící(mu) nebude v době konání 15 let, je třeba mít

(všeobecné)   s sebou potvrzení rodičů, souhlasících s účastí

* vyloučeny ze soutěže by byly kompozice, které by obsahovaly morálně nevhodný motiv

* 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

GDPR Účastník souhlasí, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti

 se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

zpracoval organizátor akce účastníkovy fotografie, videa, zvukové záznamy, výsledky 

za účelem – marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, 

prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.). Dále souhlasí, 

aby pořadatel a odborný garant /Czech Carving Studio s.r.o./ zpracoval osobní údaje,

 telefonní číslo a e-mail.

Souhlas podává odesláním on-line přihlášky, příp.zasláním písemné přihlášky.

bodové 1. Umělecké zpracování a design 30 bodů

hodnocení: 2. Stupeň obtížnosti, použité techniky, náročnost 50 bodů

kat. Z/P a Z/Z 3. Originalita, kreativita 20 bodů

CELKEM 100 bodů

bodové 1. Umělecké zpracování a design 30 bodů

hodnocení: 2. Stupeň obtížnosti, použité techniky, náročnost 40 bodů

kat. Z/L a Z/LZ 3. Originalita, kreativita 20 bodů

4. Hygiena při práci 10 bodů

CELKEM 100 bodů

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

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/P * předem připravená kompozice nebo výrobek

téma - VOLNÉ junioři+senioři

zadání: * Vyřezat kompozici nebo výrobek ze zeleniny a ovoce volné téma.

* exponát musí mít název

* kompozice by měla osahovat min. tři základní kusy /např. kytici, meloun, dýni nebo 3D /

pořadatel: zajištuje * stůl  Ø 120 cm
* bílý ubrus na stole, kartičku s číslem 

ROZMĚRY: Exponát může mít podstavec 80 x 80 x 12 cm

MINIMÁLNÍ VÝŠKA - 60 cm s podstavcem, max. 120 cm

Min.rozměr 45 x 45 cm a nesmí to být jeden kus nebo dva malé.

účastníci: si zajišťují * dekoraci na stůl (nehodnotí se), popisek výrobku bez jména a organizace

  suroviny

pravidla * kompozice nebo výrobek musí být předán komisi k hodnocení do 7,30 hod

soutěže: * velikost může být přesažena /přes 80 cm/, ale nesmí být pod MINIMÁLNÍ rozměry

  /při nedodržení hrozí velká bodová srážka nebo disvalifikace/

* ze použít podpěry a podstavce, ale nesmí být vidět

* lze využít dřevěné podpěry /např. samorost/

* nelze používat: písek,kameny, mech a špendlíky

* lze využívat bylinky a saláty, příp. nejedle zelené květinové doplňky 

* zelené dekorace mohou činit max. 1/3 kompozice

* práce musí vykazovat jak časovou náročnost /2-3 dny práce min./, tak i technickou

   zdatnost u 2D a 3D motivů /pokud budou zařazeny/ a co nejpřesnější proporce a detaily

* všichni vystavovatelé si zajistí úklid a odvoz vystavené kompozice /po vyhlášení/

* 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 - VOLNÉ - 5 ks (1x větší + 4 menší) junioři+senioři

zadání: * v časovém limitu 3 hod vyřezat kompozici nebo výrobek  na volné téma

* MUSÍ SE využít pět druhů surovin /libovolné - zelenina nebo ovoce/
 1 ks velký, 4 ks menší

* soutěží musí zpracovat připravené kusy

NOVINKA - pokud potřebuje jen část, musí si odkrojit potřebný kus před soutěží 

                  nezpracování bude penalizováno

ROZMĚRY: max.rozměr základny 80 x 80 cm

MINIMÁLNÍ VÝŠKA - 20 cm , max. 120 cm

pořadatel: zajišťuje * stůl, židli a odpadkový koš

účastníci: si zajišťují * suroviny, náčiní, krájecí desku, misky a utěrky

* příp. dekoraci na hotový výrobek (nehodnotí se)

pravidla * kompozici není dovoleno doplňovat o předem vyřezané výrobky

soutěže: * lze využívat bylinky a saláty, příp. nejedle zelené květinové doplňky 

   (nepočí se do 5-ti surovin)

* zelené dekorace mohou činit max. 1/3 kompozice

* práce musí vykazovat preciznost, technickou zdatnost

  a 2D, 3D motivů /pokud budou zařazeny/ co nejpřesnější proporce a detaily

* POZOR! 

* nelze využívat písek, mech a kameny

* 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

* HYGIENA

* v časovém limitu musí být uklizen i soutěžní stůl

* vlasy musí být svázány, hodnotí se i průběžný pořádek při práci!



kat. Z/LZ * soutěž v limitu pro začínající řezbáře - 75 min

ze zeleniny a ovoce

téma - 5 ks růží a listy (malá kompozice) junioři+senioři

zadání: * v limitu 75 min vyřezat kompozici s 5 ks růží a s lístečky a vytvořit malou kompozici

* lze použít zeleninu i ovoce - výběr záleží na soutěžícím

pořadatel: zajišťuje * stůl, židli a odpadkový koš

účastníci: si zajišťují * suroviny, náčiní, krájecí desku, misky a utěrky

* příp. dekoraci na hotový výrobek (nehodnotí se)

pravidla * dodržet zadání, v případě nedodržení může dojít k penalizaci

soutěže: * kompozici není dovoleno doplňovat o předem vyřezané výrobky

* lze využívat bylinky a saláty (u salátů pozor na oschlé listy) 

* lze  aranžovat na porcelánový bílý talíř (klubák) nebo mísu, příp. jinak upravit

* 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

* HYGIENA

* v časovém limitu musí být uklizen i soutěžní stůl

* vlasy musí být svázány, hodnotí se i průběžný pořádek při práci!

* kat. Z/LZ se mohou zúčastnit jen soutěžící, kteří se nezúčastnili 

   žádné LIVE soutěže do roku 2017

  Mohou tedy startovat účastníci všech LIVE soutěží v roce 2018.

  Nelze ale v této kategorii startovat 2x.

kat. Z/Z * předem připravený výrobek  - pro začínající soutěžní řezbáře

START CARVING
Cukrový meloun + 5 ks ovoce
téma - VOLNÉ junioři+senioři

zadání: vyřezat předem 1 cukrový meloun a 5 ks ovoce na volné téma

pořadatel: zajištuje: * prostor na stole 50 x 50cm

* bílý ubrus na stole, cedulku s číslem (budete mít na stole)

účastníci: si zajišťují: * dekoraci na stůl (nehodnotí se), příp. popisek výrobku

pravidla * vyřezané výrobky budou už jen vystaveny, nelze dodělávat na místě

soutěže: * druh cukrového melounu záleží na autorovi, NELZE použít vodní meloun

* druh ovoce zaleží na autorovi - lze využít jablka, hrušky, mango, malou papáju

* exponáty nelze doplňovat o další vyřezané výrobky

doporučení: * na ovoci doporučujeme nevyužívat jen přesné motivy z kurzů

* jednotlivé kusy exponátu je lepší sladit tématicky k sobě (např. hudba, fauna, flóra,…)

* kat. Z/Z se mohou zúčastnit jen soutěžící, kteří se nezúčastnili 

   žádné  soutěže do roku 2017

  Mohou tedy startovat účastníci všech soutěží v roce 2018.

  Nelze ale v této kategorii startovat 2x.

                  Přihláška na GASTRO HRADEC CARVING CUP

vyplňte na: www.akc.cz

http://www.akc.cz/


pořadatel  soutěže Gastro Hradec Vitana Cup 2019 :   AKC ČR pobočka východní Čechy

Hlavní partner soutěže:

hlavní partneři carvingových soutěží v ČR

odborný garant carvingových kategorií GHVC:

http://www.vitanafs.cz/

