
Největší sbírka vyřezaných růží na světě

Česlo - Slovensko zavalí růže
"Zapoj se i ty ! Tvoje růže pomohou také

nejen k rekordu, ale i těm, kteří to potřebují."

20.1.  - soutěž

21.1. - sestavení rekordní kompozice, prodej růží

22.1. - ukázky carvingu a prodej růží

výtěžek z prodeje bude určen pacientské organizaci

DEBRA podporujících pacienty s nemocí "motýlích křídel"

Hypermarket Praha-Čakovice

kategorie způsob vyřezávání

* pro juniory a seniory bez rozdílu - pro začátečníky předem

A
* pro juniory a seniory bez rozdílu - pro pokročilé předem

B
* pro juniory a seniory - týmová práce /2 - 4 osoby/ předem

C

* pro juniory a seniory předem

D
* je možné se zúčastnit jen jedné nebo více kategorií

Důležité upozornění pro kat. A:

* kat. A se mohou zúčastnit jen soutěžící, kteří nesoutěžili v roce v letech 2020 

               a předchozích letech

* soutěž je otevřená všem bez omezení věku

Všeobecné informace

datum: 20. ledna 2023 - soutěž

místo: Hypermarket GLOBUS, Praha - Čakovice, Kostelecká 823/77

Nesoutěžní květy - pouze 

přispění k rekordu

20. - 22. ledna 2023

Květinová kompozice růží - 

20 ks

Květinová kompozice růží - 

50 ks

Květinová kompozice růží - 

100 ks



pořádá: ve spolupráci s:

Hypermarket Praha - Čakovice

přihlášky 1. on-line na www.sport-reg.cz v soutěži REKORD - RŮŽE

https://sport-reg.cz/nova-registrace?zavod=945
Doporučení: 
* jděte jen na "Jednorázovou registraci"

* v případě hlášení více účastníků se odhlašte a znovu jděte přes prolink

V případě konzultace u on-line přihlášky nás kontaktujte

2. na  e-mail: info@carving-studio.eu / v případě problémů s on-line přihláškou//

PLATBY: Prosím zadavejte jednotlivě - správný var. symbol a částku - platby se párují automaticky

POZOR: V případě hromadné platby potřebujeme vědět pod jakým 

var.symbolem zadáváte, jaké řezbáře a kat. - prosím napsat do mailu
na e-mail: info@carving-studio.eu

termín do 15. ledna

přihlášek: Týden před soutěží obdržíte bližší informace.

registrační kategorie v termínu po termínu v termínu po termínu

poplatek: A 300,-Kč 400,-Kč 12 EUR 16 EUR

B 400,-Kč 500,-Kč 16 EUR 20 EUR

C 500,-Kč 600,-Kč 20 EUR 24 EUR

D 50,-Kč 50,-Kč 2 EUR 2 EUR

* v případě neúčasti registrační poplatek propadá ve prospěch pořadatele

platby v Kč variabilní symbol - vygeneruje vám on-line přihláška

v ČR: nutno uhradit na č.ú. 18 97 24 669/0300
majitel účtu: CZECH CARVING STUDIO s.r.o.

PROSÍME o úhrady vždy každého účastníka pod daným var.symbolem
(jinak se platby nespárují)

platby ze č.ú. 181203914/0300

zahraničí majitel účtu: CZECH CARVING STUDIO s.r.o.

do ČR v EUR:IBAN:  CZ 6103 000 000 000 181 20 39 14

SWIFT: CEKOCZPP

Adresa banky: ČSOB, a.s., Poštovní spořitelna, Roztylská 1

                      148 30, Praha 4, Česká republika
POZOR ! - U zahraničních plateb plátce hradí veškeré bankovní poplatky na obou stranách.

               Pokud poplatek v ČR přesáhne 25,- Kč (příp.1 EUR), bude startovné navýšeno

   a doplaceno v den účasti. Účastník bude informován předem.

(před platbou ze zahraničí kontaktujte pořadatele na info@carving.studio.eu 

a dořešíme způsob úhrady)
limit  kat. max

účastníků: A 30

B 20

C 10

D neomezeně

* Pokud bude limit soutěžících naplněn dříve, pořadatel si vyhrazuje právo

  provést uzávěrku přihlášek před termínem.

mailto:info@carving-studio.eu
mailto:info@carving-studio.eu
mailto:info@carving-studio.eu
https://sport-reg.cz/nova-registrace?zavod=945


časový prezentace a vystavení exponátu 7:45 - 8:45 hod.

pořad: hodnocení komisařů 9:00 - 11:00

20.1. zástupce komise zodpoví vaše dotazy k práci 11.00 - 12:00

vyhlášení výsledků  14.00 hod.

ukončení výstavy, sklízení dekorací 18.00 hod.

POZOR: Exponáty zůstávají pořadateli do REKORDU

podmínky * soutěže se může zúčastnit kterýkoliv občan ČR bez omezení věku

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

* fotografie pořízené pořadateli zachycující průběh soutěže a hotové výrobky

   mohou být využity bez souhlasu účastníků v tisku, případně na propagaci dalších ročníků.

* oficiální fotografie z akce mohou být využity dalšími osobami  pouze po souhlasu pořadatele

* pouze pořadatel a odborný garant soutěže má právo připravit z této akce prodejní 

  CD, DVD, knihu nebo jiný tiskový materiál určený k prodeji

* vyloučeny z výstavy mohou být exponáty, které by měly morálně nevhodný motiv

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 * Bude se hodnotit dle pravidel WACS pro kat. carving

hodnocení:* Celkem může být uděleno max. 100 bodů

* U live kat. se bude hodnotit i hygiena /10% bodů/

* Medailová pásma
zlatá medaile s vyznamenáním 100 bodů

zlatá medaile 90 - 99,9 bodů

stříbrná medaile 89,9 - 80 bodů

bronzová medaile 79,9 - 70 bodů

diplom za účast 69,9 - 40 bodů

bez diplomu 39,9 a méně bodů

ceny: * účastníci obdrží dle bodů v jednotlivých kat. poháry

 kat. A   zlatou, stříbrnou, bronz.medaili nebo účast. diplom ano

kat. B  zlatou, stříbrnou, bronz.medaili nebo účast. diplom ano

 kat. C   zlatou, stříbrnou, bronz.medaili nebo účast. diplom ano

 kat. D pouze pamětní list za příspěvek k rekordu ne

* dále dle možnosti partnerů

komise: * v komisi budou přední odborníci na carving, příp. na kuchařskou artistiku

                  přihláška na JUNIOR CARVING CUP 2008POZOR

vyhlášení
* Při vyhlášení musí mít všichni pracovní oblečení  - 

   rondon a pracovní kalhoty (ne džíny) !!!

  Pokud se soutěžící nedostaví takto na vyhlášení, nebude mu předáno ocenění - zašle 



  se poštou na dobírku!
  POZN: vyjímku lze udělat u osob mimo gastronomii

sklízení výrobků
* NENÍ DOVOLENO sklízení výrobků před ukončením celého vyhlášení

  U této soutěže exponáty zůstavájí organizátorům pro rekordní sbírku.

  Soutěžící si může odvézt pouze dekorace

  Děkujeme, že respektujete tuto podmínku pořadatelů. 

propozice k jednotlivým kategoriím
kat. A * předem připravená kompozice - pro začátečníky

téma - junioři+senioři

zadání: Vyřezat kytici s min. počtem 20 růží
pořadatel:zajišťuje * prostor cca 40x40 cm 

* cedulku s číslem (soutěžící obdrží u prezentace)

účastníci:si zajišťují * podstavce (misky) pod kytice nevyřezané a dekorace na stůl se nehodnotí

* může být i popisek , ale bez jména a organizace

pravidla * minimální počet růží 20 ks
soutěže: * SUROVINY: bílá ředkev, mrkev, červená řepa, kedlubna, další druhy ředkví a řep

lze využít dýni, konec cukety, ale musí být jako samostatný květ

* kytice musí obsahovat pouze růže s min. počtem 15 - ti lístečků /včetně středových/

* středové lístečky musí být jasně počitatelné, ne jen slabě nařízlé

* lístečků může být samozřejmě více

POZOR: Pokud květ nebude splňovat zadání, nelze ho počítat do kompozice a 

k rekordu

  DOPORUČENÍ:  doporučuje se udělat 2-3 vrstvy lístečků s 5-ti lístečky

* musí být dodržen limit v počtu květů

* může být naaranžováno na vyřezané dýni, cuketě, melounu, papáje (velké),

  ale tento květ (i kdyby jich bylo více) se hodnotí jako jeden květ

* kytici samoz. můžete doplnit o vyřezané lístečky a další vhodné dekorace

  ze zeleniny

* další vložené kusy ovoce /s květem růže/ nelze použít

* ZÁKAZ používání špendlíků a lepidla

* kat. A se mohou zúčastnit jen soutěžící, kteří nesoutěžili v roce v letech 2020 

               a předchozích letech

kat. B * předem připravená kompozice -  pro pokročilé 

téma - junioři+senioři

zadání: Vyřezat kytici s min. počtem 50 květů,
pořadatel:zajišťuje * prostor cca 50x50 cm 

* cedulku s číslem (soutěžící obdrží u prezentace)

účastníci:si zajišťují * podstavce (misky) pod kytice nevyřezané a dekorace na stůl se nehodnotí

* může být i popisek , ale bez jména a organizace

pravidla * minimální počet růží 50 ks
soutěže: * další pravidla stejná jako u kat. A

* kat. B se mohou zúčastnit i začátečníci Výběr kategorie je na nich.

Květinová kompozice z růží

Květinová kompozice z růží



kat. C * předem připravená kompozice -  pro týmy /2 -4 řezbáři/

téma - junioři+senioři

zadání: Vyřezat kytici s min. počtem 15 květů, max.20
pořadatel:zajišťuje * prostor cca 75x60 cm 

* cedulku s číslem (soutěžící obdrží u prezentace)

účastníci:si zajišťují * podstavce (misky) pod kytice nevyřezané a dekorace na stůl se nehodnotí

* může být i popisek , ale bez jména a organizace

pravidla * minimální počet růží 100 ks
soutěže: * další pravidla stejná jako u kat. A

* v týmu mohu být max. 4 řezbáři

* kat. C se mohou zúčastnit i začátečníci 

kat. D * nesoutěžní předem

téma - junioři+senioři

zadání: Vyřezat růže ze zeleniny
účastníci:si zajišťují * podstavce (misky) pod kytice nevyřezané a dekorace na stůl se nehodnotí

* může být i popisek , ale bez jména a organizace

pravidla * vyřezat minimálně 10 ks růží bez aranžování
soutěže: * SUROVINY: bílá ředkev, mrkev, červená řepa, kedlubna, další druhy ředkví a řep

lze využít dýni, konec cukety, ale musí být jako samostatný květ

* jak má květ vypadat je popsáno u kat. A

* vyřezané růže je třeba donést 20.1. od 8 do 18 h

datum zpracování propozic: propozice zpracoval:

11.12..2022 Luděk Procházka
a CSCT

organizátoři

generální partner

hlavní partner další parneři

Czech Carving Studia a CSCT

Květinová kompozice z růží

Nesoutěžní růže - pouze 

přispění k rekordu



CZECH CARVING STUDIO 

spolupracuje s

hlavní mediální partneři


