Propozice soutěže odborných
dovedností oboru
Malíř a lakýrník
Motto soutěže: "Řemeslo nezná hranic"
Místo konání: BVV, pavilon G1
Datum konání: 20. - 21. listopadu 2015
PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI:
Soutěže se zúčastní dvoučlenná družstva žáku oboru malíř a lakýrník.
Soutěžící budou vybaveni pracovním oděvem a obuví. Není nutná přilba
ani těžká pracovní obuv. Dále pracovním nářadím a pomůckami dle
zadaných (níže specifikovaných) soutěžních úkolů.
Účast v soutěži je omezena na 10 soutěžních družstev. Počítáme opět
s mezinárodní účastí (Slovensko, Polsko, Německo, Maďarsko, Česko).
Máme zájem, aby soutěž byla dobře zorganizovaná a na dobré úrovni,
proto zasíláme propozice soutěže již nyní a požadujeme závazné přihlášky.
SOUTĚŽNÍ ÚKOLY:
Volná tvorba
Tematickým zaměřením je návrh části „Ložnice s postelí“ (viz Příloha 1).
S použitím libovolných malířských nebo lakýrnických technik a dodržením
předepsaných rozměrů. Vytvořte na SDK desku opatřenou pevnou bílou
barvou návrh ložnice s postelí. Mohou se používat šablony, různé
dekorativní materiály a prvky, bordury, lišty, atd. Fantazii se meze
nekladou.
Povinná část
1. Zhotovte nápis „Řemeslo nezná hranic“ pomoci vlastnoručně vyřezané
šablony v délce 110 cm (viz Příloha 2). Šablona nesmí být vyřezána
strojně (plotrem), nebo do samolepící fólie.
2. Proveďte nápis "B R N O", který bude sestrojen pouze pomocí
pravítka, kružítka, tužky a štětců. Je zakázáno oblepování, šablonovaní
nebo použití připravené pauzy. Písmo bude hůlkový grotesk o výšce
10,5 cm v poměru 7 : 3

3. Fládrování - imitace dřev - materiál i pomůcky pro fládrování jsou plně v kompetenci soutěžících
a také si je zajištují sami. Kresbu a barvu dřeva si zvolí každý soutěžící sám. Fládrovanou plochu
je možné oblepit páskou.
4. Linkování - pomocí minimálně 7 plných - ostrých linek (ne šumrovaných nebo rozmývaných)
zhotovte imitaci zaoblené lišty široké 7 cm, na kterou dopadá světlo shora. Linky se nesmí
oblepovat, je možné zalepit pouze začátek a konec linek. Materiál a nářadí pro linkování se může
použít vlastní, připravený a dovezený.
5. Benátský štuk (někde nazývaný mramor) – možnost oblepení, použít vlastní materiál.
6. Ručně malovaná imitace mramoru - možnost oblepení, zde je nutné namalovat klasický mramor,
pomocí dekorativních technik (batikování, žilkování, tupování atd.)
7. Dekorativní plastická nátěr (strukturální malba) – vytvořte dekorativní plastický nátěr pomocí
jakékoliv hmoty, jejich kombinací, nářadí a pomůcek.
8. Ukázka libovolné dekorativní malířské nebo lakýrnické techniky – použijte malířskou nebo
lakýrnickou dekorativní techniku, o které si myslíte, že zaujme porotu, soutěžící i návštěvníky
veletrhu.
9. Namíchaní odstínu barevného vzorku – soutěžící dostane vzorkovou destičku, která bude
natřená barevným odstínem namíchaným z bíle barvy HET a 3 tónovacích tekutých pigmentů.
Tyto barvy bude mít každý soutěžící k dispozici. Podle této destičky namíchá co nejpřesnější
barevný odstín, který nanese na druhou připravenou destičku, kterou odevzdá rozhodčímu.
Míchání barevného odstínu proběhne společně v době od 8:40 - 9:00 hod. pod dohledem
rozhodčího a bez účasti mistrů.
10. Nátěr dřevěného prvku – poškozenou desku o rozměrech cca 60 x 10 cm, bude nutné vybrousit,
vytmelit a natřít krycí vodovou ředitelnou barvou. Tmel a brusné prostředky si zajistí soutěžící
sami, barvu dodá pořadatel. Hodnotí se se vrchní strana a podélné hrany desky.

KRITÉRIA HODNOCENÍ:
1. Hodnocení soutěže provedou mistři jednotlivých soutěžních družstev a 5 odborníku s praxe.
V hodnoticí komisi může být vždy pouze jeden zástupce zúčastněných škol!
2. Vylosováním pracovišť 1 – 10 se určí nejen pracoviště jednotlivých družstev, ale i technika,
kterou bude hodnotit mistr příslušného družstva (dle výše uvedeného pořadí). Následně se spojí
mistři dle vylosovaných pracovišť 1 + 6, 2 + 7, 3 + 8, 4 + 9, 5 + 10. K těmto 5 dvojicím si vylosují
zástupci jednotlivých dvojic 5 odborníku z praxe (nebo z řad sponzorů). Půjde o osoby, které
nemají žádný přímý vztah ke školám a soutěžním družstvům.

3. Vylosované trojce hodnotí společně vždy 2 techniky, které jim losem připadly a volnou část. Do
hodnotících tabulek pro jednotlivé techniky provedou po vzájemné domluvě hodnocení družstev
ve svých vylosovaných technikách volné části. Následně seřadí jednotlivá družstva v každé své
technice a volné části do pořadí 1 až 10. Toto pořadí se zapíše do hodnotících archu, které
jednotlivé trojice obdržely. Do hodnoticích archů si mohou hodnotitelé psát jakékoliv poznámky
vztahující se k hodnocení (je možno i škrtat), ale v poslední kolonce (konečné hodnocení) musí
být výsledky čitelné, nesmí být jakkoliv přepisovány a musí být podepsané trojicí hodnotitelů.

Výsledky hodnocení povinných částí i volné části se zapíší na připravenou tabuli.
U volné části dojde k sečtení výsledku všech 5 hodnotících trojic (maximálně 50), což činí až 1/3
součtu umístění. U povinné části bude hodnocení činit maximálně 100 umístění (což činí až 2/3
součtu umístění).

Vítězem se stává družstvo, které dosáhne nejnižšího čísla – počtu umístění
Během soutěže spoléháme na fair play jednání všech soutěžících. Také mistry žádáme, aby žákům
nenapovídali ani jinak nepomáhali. Soutěžní družstva budou mít v průběhu soutěže možnost kdykoliv
si vyžádat až tři technické „tajmy“ v délce 5 minut. Zde si mohou mistr a žáci vysvětlit vzniklé
problémy a poradit se.

ORGANIZAČNÍ POKYNY:
Ubytování a stravování bude umožněno v prostorách SŠP, Brno, Jílová 36g na základě objednání
v závazné přihlášce a to již v předvečer soutěže, tedy dne 19. 11. 2015 (ubytováváme do 17:00,
pozdější příjezdy hlaste prosím předem kontaktní osobě). Úhradu lze provést hotovostně na
pokladně školy.
Ceny stravování a ubytování:
Snídaně – 36 Kč
Oběd – 72 Kč
Večeře – 69 Kč
Ubytování – 350 Kč/osobu/noc
Kontaktní osoba za pořadatele:

Ing. Petr Veselý
Tel: +420 543 424 516, mobil: +420 773 670 125
e-mail: vesely@jilova.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO SOD
Malíř a lakýrník - 2015
Přihlášku zasílejte do 22. 6. 2015 do 12:00 hod na adresu školy poštou, nebo e-mailem.
Adresa: SŠP, Brno, Jílová 36g; Jílová 36g, 639 00 Brno
E-mail: vesely@jilova.cz
Š k o l a (název a adresa):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
S o u t ě ž í c í (jméno a příjmení):

datum narození

1.

………………………………………………………………

………………………….

2.

………………………………………………………………

………………………….

D o p r o v o d (jméno, příjmení, titul):
…………………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………..….……

K o n t a k t n í e m a i l:
…………………………………………………………………………………………………………
O b j e d n á v k a u b y t o v á n í (zakřížkujte):



Noc z 19.11. 2015 na 20.11. 2015

Datum: ……………………………



Noc z 20.11. 2014 na 21.11. 2015

Razítko školy, podpis: ……………………………………………….

Příloha 1

Příloha 2

Barvy mohou být libovolné.

