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W następnym tygodniu po Mistrzostwach Polski Modeli Kartonowych w 

Oleśnicy odbyły się Międzynarodowe Zawody Modeli Kartonowych w 

Libercu, w Republice Czech. Nawet nie wypakowywałem modeli z 

samochodu po MP w Oleśnicy. Zawody modeli kartonowych w Czechach 

przebiegają w odmienny sposób. Modele przyjmowane do konkursu są w 

piątek do godziny 22.00. W Polsce przyjmowane są w sobotę od godziny 

8.00 do 12.00. Czescy sędziowie przystępują do pracy około godziny 23 i 

pracują do skutku. Polscy sędziowie oceniają zgłoszone modele w sobotę 

po południu, zdarza się że do późnych godzin nocnych. Czesi wywieszają 

oficjalne wyniki w sobotę o godzinie 8.00, a oficjalne zakończenie i 

wręczenie trofeów najczęściej ma miejsce o godzinie 14.00.  W Polsce 

oficjalne  wyniki są ogłaszane o godzinie 8-9 w niedzielę ,a oficjalne  

wręczenie nagród i medali  i uroczyste zakończenie ma miejsce w 

zbliżonym czasie. 

 W rytuale zawodów dwa elementy są identyczne.  

Przywiezione modele, delikatnie, z namaszczeniem są ustawiane w 

wyznaczonych miejscach na kartach startowych. Zakończenie konkursu 

nabiera tępa. Organizatorzy konkursów proszą zawsze o to, aby nie 

zabierać modeli ze stołów przed oficjalnym zakończeniem.  Szczęśliwi 

wygrani w pierwszych rzędach odbierają medale i dyplomy, pokonani w 

przyspieszonym tempie pakują swoje modele do pudeł i pudełeczek. 

Ubywa stojących w pierwszym rzędzie. Przybywa natomiast szybko 

poruszających się modelarzy pakujących modele. No jeszcze kilkanaście 

lub kilkadziesiąt pudełek trzeba przenieść do samochodu, bezpiecznie 

poukładać i do domu. A do przejechania jest kilkaset kilometrów i 

wieczorny powrót do domu. 

 

 



 

Nasi modelarze zajęli następujące lokaty:   

 

1. W klasie makiety młodzik – Konrad Bickman 5 lokata 

2. W klasie figurki młodzik – Jakub Sroczynski 6 lokata 

       -  Alina Kocherina 6   lokata 

3. W klasie statki do linii wodnej – Antoni Dygoń 6 lokata 

4. W klasie okręty podwodne młodzik - Bartosz Dreksa medal srebrny 

5. W klasie samoloty odrzutowe – młodzik - Jakub Rusinek 6 lokata 

                - Oskar Sędłak   6 lokata 

6.W klasie śmigłowce młodzik – Tymon Efinowicz medal srebrny 

7. W klasie budowle młodzik – Wojciech Hązła medal brązowy 

           -  Tomasz Furmaniuk  6 lokata 

8. W klasie modele samolotów junior – Jan ludwina medal złoty 

9. W klasie pojazdy gąsienicowe Junior Jan Ludwina medal złoty. 

9. Grand Prix  za najładniejszy model konkursu- Jan Ludwina za pojazd 

gąsienicowy. 

Zespołowo do ligi Republiki Czech zajęliśmy piątą lokatę. 

 

Liberec nocą jest przepiękny  

 


