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CHOPTE SE ŠANCE VYHRÁT ZLATOU, STŘÍBRNOU NEBO BRONZOVOU 
MEDAILI 

Jako každý rok, dává Soutěž Mladých umělců FAI 2015 možnost nadějným umělcům vyjádřit se 
umělecky k tématu, týkajícímu se letectví. Soutěž je rozdělena do tří věkových kategorií (6-9, 
10-13, 14-17 let). 

  

Soutěžní téma tohoto roku je „Vytvoř plakát pro Světové letecké hry FAI 2015 v Dubaji“. 

  

Výklad tématu 2015 

  

V prosinci 2015 budou vrcholní letečtí sportovci z celého světa cestovat do Dubaje v 
Sjednocených arabských emirátech, aby soutěžili na největším podniku v leteckých sportech, 
Světových leteckých hrách FAI. V průběhu 12 dnů spatří diváci speciální místa s mimořádnými 
výhledy na Palm Jumeirah a panoramata Dubaje při sledování soutěží světové třídy a leteckých 
ukázek, které zaplní nebe oslnivými výkony s manévry, které lze uskutečnit pouze nad zemí. 

  

Letouny a kluzáky ohromí velké množství diváků vývrtkami, přemety a prudkými změnami 
výšky pri akrobatických soutěžích, zatímco letouny předvedou své schopnosti při letecké 
navigační soutěži. K vidění zde budou také modeláři se svými radiem řízenými akrobatickými 
modely: stejné vývrtky, přemety a prudké změny výšky, ale v mnohem menším prostoru. K tomu 
budou předvedeny také pokojové modely při Leteckých muzíkálech. 

  

Obecenstvo uvidí pestrobarevné horkovzdušné balóny a vzducholodě, značkující celé nebe. Tyto 
graciózní koráby, brázdící nebe již přes 200 let, se představí po posledním ukázce 
exerimentálního letadla, která přiletí z celého světa. 

  

Diváci pocítí vzrušení při soutěži závěsných kluzáků, které ukáží svoji schopnost akrobacie, 
zatímco padákové kluzáky prokáží svoji schopnost akrobacie a přesného přistání. Uvidí také 
parašutisty, kteří prokáží nejen schopnost přesného přistání, ale také spolupráce parašutistů za 
volného pádu nebo pilotování padáků, zatímco jejich kolegové předvedou své dovednosti na 
zemi v aerodynamickém tunelu. 

  

Diváci uvidí také soutěže ultralehkých letadel a motorových padáků ve slalomových soutěžích, 
zatímco piloti vrtulníků ukáží své stroje při slalomu a soutěžích v přesnosti. 
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Výše uvedené, ale také mnoho dalšího, bude k vidění na Světových leteckýh hrách FAI 2015. 

  

Vašim úkolem je vybrat si z uvedené nabídky svého favorita a vytvořit plakát, který zachytí 
vzrušení a možnosti Světových leteckých her FAI 2015 v Dubaji. Mnoho štěstí a pamatujte, že 
obloha je bez hranic. 

  

Jak postupovat při přihlášce? 

  

● Kontaktujte členskou organizaci FAI ve Vaší zemi a zkontrolujte s ním termín, do kterého mu 
odevzdáte svou kresbu 

● Zašlete členské organizaci FAI ve Vaší zemi své umělecké dílo 

Členská organizace FAI ve vaší zemi vybere tři nejlepší umělecké práce v každé kategorii a zašle 
vybraná díla Mezinárodní letecké federaci do 1. dubna 2015. Přihlášené kresby budou posouzeny 
Mezinárodní porotou koncem dubna. 

  

Poznámka: 

  

Členskou organizací FAI v České republice je Aeroklub České republiky. 

  

Kontakt: 

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY 

generální tajemník 

U Pergamenky 3 

170 00  Praha 7-Holešovice 

  

tel:  266 722 203, 266 722 203     mobil: 724 072 461 

 E-mail: aecr@aecr.cz 

Web: www.aecr.cz 

  

Kresby, zaslané podle níže uvedených pravidel na adresu Aeroklubu České republiky do 
28. února 2015, budou posouzeny porotou, složenou ze zástupce Aeroklubu České 
republiky, Letecké amatérské asociace České republiky, Českého balónového svazu a 
Svazu modelářů ČR do poloviny března 2015. 3 vybrané kresby z každé věkové kategorie 
budou zaslány Mezinárodní letecké federaci do světového kola dle uvedených pokynů. 

  

Pravidla pro účast v soutěži Mladých umělců FAI 2015 

  

Všechny přihlášky musí být podány cestou národní členské organizace FAI (Aeroklub České 
republiky – viz výše) do jí stanoveného termínu. 
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Soutěžním tématem pro rok 2015 je 

  

„Vytvořt plakát pro Světové letecké hry FAI 2015 v Dubaji“ 

  

Členské organizace FAI zodpovídají za zajištění národních soutěží v každé zemi, nebo podobný 
postup výběru pro mladé lidi, obyvatele svých zemí. Určitý návod, jak soutěž organizovat, je 
také přiložen. Doporučujeme, aby ceny pro vítěze národních soutěží obsahovaly návštěvy 
sportovních letišť a muzeí, a pokud možnos také lety v lehkých letadlech, kluzácích nebo 
balónech. Každá členská organizace FAI může poslat FAI maximálně 9 kreseb (3 v každé 
věkové kategorii). 

  

Adresa pro podávání přihlášek. Všechny přihlášky musí být zaslány organizátorům v každé 
členské zemi FAI, nikoliv přímo FAI. Pouze přihlášky, zaslané FAI národními členskými 
organizacemi, které přijdou do Laussane do uzávěrky, která je 1. dubna 2015, budou posuzovány 
Mezinárodní Jury. 

 Všechny přihlášky musí úřad FAI obdržet do 1. dubna 2015 na následující adresu: 

Mezinárodní letecká federace 

Avenue de Rhodanie 54 

CH-1007 Lausanne 

Švýcarsko 

Přihlášky budou posuzovány Mezinárodní porotou. Vítězové každé skupiny obdrží zlaté, stříbrné 
a bronzové medaile a diplomy. Tyto medaile a diplomy budou zaslány členským organizacím 
FAI příslušných zemí co možná nejdříve poté, co bude hodnocení ukončeno. Delegáti FAI z těch 
zemí, kterých se to týká, budou odpovědni za zajištění vhodné příležitosti pro předání cen.  

Přihlášky, které FAI obdrží, se stanou a zůstanou vlastnictvím FAI, která je může použít 
k různým účelům. Členům FAI se doporučuje pořídit kvalitní barevné kopie vítězných prací 
národního kola pro účely zveřejnění před jejich odesláním do Lausanne. 

  

1. ZPŮSOBILOST 

Všechny děti věkových kategorií, uvedených níže, se tímto vyzývají k účasti na soutěži, i když 
mají vztah k úředníkům či zaměstnancům FAI nebo jakékoliv její členské organizace. Účast v 
Národních soutěžích je omezena pouze na občany dané země. 

  

2. VĚKOVÉ SKUPINY 

Přihlášky budou posuzovány ve 3 třídách 

- Skupina I (Datum narození mezi 1. lednem 2005 a 31. prosincem 2008). 

- Skupina II (Datum narození mezi 1. lednem 2001 a 31. prosincem 2004). 

- Skupina III (Datum narození mezi 1. lednem 1997 a 31. prosincem 2000). 

  

3. FORMÁT 

Požadovaný formát je A3 (297 x 420 mm nebo 11 ¾ x 16 ½ palce) nebo, když tyto nejsou ve 
vaší zemi k dostání, nejbližší možný ekvivalent. 

Umělecké dílo nesmí být zarámováno ani ohraničeno čarami. 
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4. MÉDIUM 

Všechna umělecká díla musí být vytvořena ručně (nebo, v případě handicapovaných dětí, 
nohama nebo ústy). Je povoleno použít jakékoliv z následujících médií: 

- vodové barvy 

- akrylátové barvy 

- olejové barvy 

- nesmazatelná značkovací pera 

- pera s plstěným hrotem (fixy) 

- měkká kuličková pera 

- nesmazatelný inkoust 

- barevné pastelky nebo podobné nesmazatelné medium. 

Následující média NEJSOU povolena: 

Nesmí být použita tužka, uhel nebo jiné nestálé medium. 

Není povoleno umělecké dílo, generované počítačem. 

Není povolena koláž s použitím fotokopií. 

  

5. OZNAČENÍ 

Na zadní straně uměleckého díla musí být jasně uvedeny následující podrobnosti: 

- Titul (míní se muž nebo žena) 

- Příjmení 

- Jméno 

- Adresa 

- Datum narození (Den/Měsíc/Rok) 

- Země bydliště 

- Jméno a adresa školy, kterou dítě navštěvuje 

- Potvrzení o autenticitě 

  

6. TITUL 

Zde není třeba udávat titul plakátu a přihlašovatel se sám může rozhodnout, zda použije titul či 
nikoliv; musí zde však být jasně rozpoznatelné spojení s tématem soutěže. 

  

7. POTVRZENÍ O AUTENTICITĚ 

Potvrzení musí znít doslova následovně: 

„Potvrzuji/potvrzujeme, že toto je originální a samostatná práce (jméno přihlášeného)“. 

„Potvrzujeme, že (jméno přihlášeného) je obyvatelem (jméno země). 

Potvrzení musí být podepsáno učitelem přihlášeného nebo jinou vhodnou osobou. 

  

Podle podkladů FAI zpracoval a doplnil Jiří DODAL. 


