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Sdružení modelářských klubů

1. BODOVACÍ SYSTÉM PRO HODNOCENÍ MODELŮ

1.1. Modely letadel

Při bodování modelů letadel se uplatňují dva typy hodnocení. Typ hodnocení položky 
bodovacího systému je explicitně určen u každé z nich.

Prvním typem je strhávání, při kterém se počet bodů položky odvíjí od četnosti a významu 
nalezených vad a nedostatků v částech modelu definovaných v popisu položky. Body jsou 
strhávány minimálně v jednotce desetiny bodu, v množství daném rozsahem a důležitosti 
nalezené vady či nedostatku.

Přidělování bodů je druhým typem hodnocení. Body jsou přidělovány dle zpracování částí  
modelu (obecně detailů) definovaných v popisu položky hodnocení. Množství  není 
zvýhodněno, vždy se bere v potaz pouze kvalita. Pokud model neobsahuje žádný 
z definovaných detailů, je tato položka hodnocena nula body.

BODOVACÍ SYSTÉM PRO HODNOCENÍ MODELŮ LETADEL

CELKOVÝ DOJEM 4 body
Hodnotí se, jaký dělá model dojem při srovnání s ostatními v dané kategorii bez 
prohlížení z blízka. Body se přidělují.

GEOMETRIE A OBRYSOVÁ SPRÁVNOST 14 bodů
Hodnotí se vzájemná poloha součástí, obrysová správnost. Body se strhávají. Zjištěné 
chyby se nepřenáší do dalších položek bodování.

ČISTOTA ZPRACOVÁNÍ 14 bodů
Hodnotí se čistota zpracování, začistění, slepení, zatmelení, vybroušení, vyleštění. Body 
se strhávají. Zjištěné chyby se nepřenáší do dalších položek bodování.

PROVEDENÍ DRAKU 8 bodů
Hodnotí se vyznačení pohyblivých částí VOP, SOP, křidélek, klapek, slotů či sklopných 
náběžných hran, spoilerů, brzdících štítů; kryty a krytky, otevřené kabiny, pumovnice, 
podvozkové šachty, paneláž. Body se přidělují.

PROSTORY POSÁDKY 8 bodů
Hodnotí se palubní desky, boční pulty, sedačky s pásy, řídící a ovládací prvky, schránky, 
přepážky, kabeláž a potrubní rozvody, palubní radiostanice, hasící přístroje, dýchací 
přístroje apod. Body se přidělují.

POHONNÉ JEDNOTKY 6 bodů
Hodnotí se provedení motorů, výfuků, vrtulí, rotorů, vstupních kanálů, výstupních trysek,
pomocných vstupů a výstupů, turbospouštěčů, převodové soustavy, chladičů, pomocné 
startovací a urychlovací jednotky apod. Body se přidělují.

PODVOZKY 6 bodů
Hodnotí se provedení podvozků, plováků, lyží, krytů a dvířek podvozkových šachet, 
tlumičů, pracovních válců, vzpěr a táhel, hadic, kabeláže, ukazatelů polohy podvozku 
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apod. Body se přidělují.

VÝZBROJ A VÝSTROJ 10 bodů
Hodnotí se provedení kulometů, kanónů, granátometů, raket, raketnic, pum, pouzder a 
kontejnerů, výměnic, přídavných nádrží, pylonů a závěsníků, kamer, světel a světlometů,
elektronických zařízení, antén a anténních soustav, vyztužených drátů, lanek a táhel 
řízení, nástavců na tankování za letu apod. Body se přidělují.

PROVEDENÍ KAMUFLÁŽE 14 bodů
Hodnotí se provedení kamufláže. Body se strhávají.

OBRAZOVÁ A VĚCNÁ SPRÁVNOST 6 bodů
Hodnotí se tvar a rozmístění barevných odstínů, znaků, kódů a popisků doložených v 
dokumentaci. V případě nedoložení dokumentace je hodnocena tato položka nula body. 
Body se strhávají.

ZNAKY, KÓDY A POPISKY 7 bodů
Hodnotí se provedení znaků jednotek, osobních znaků, taktických znaků, barevné 
taktické či operační značení a plochy, kódové a sériové čísla a písmena. Body se 
strhávají.

PATINA 12 bodů
Hodnotí se realičnost znázornění opotřebení a narušení povrchu provozem, vlivy počasí 
apod. Opotřebený stroj nemusí být zvýhodněn nad čistým, což nastává obvykle u     
prototypů, civilní strojů, apod. Body se přidělují.

DOKUMETACE 2 body
Hodnotí se přehlednost, uspořádání, úplnost předložené soutěžní dokumentace. Body se 
strhávají.

CELKEM 111 bodů
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1.2. Modely pozemní bojové techniky a pozemní civilních dopravních 
prostředků

BODOVACÍ SYSTÉM PRO HODNOCENÍ MODELŮ POZEMNÍ BOJOVÉ 
TECHNIKY A CIVILNÍCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

CELKOVÝ DOJEM 4 body
Hodnotí  se,  jaký dělá  model  při  srovnání  s ostatníma v dané kategorii  bez prohlížení
z blízka.

GEOMETRIE A OBRYSOVÁ SPRÁVNOST 10bodů
Hodnotí se vzájemná poloha součástí, obrysová správnost.

ČISTOTA ZPRACOVÁNÍ 10bodů
Hodnotí se čistota zpracování, začistění, slepení, zatmelení, vybroušení, vyleštění.

PROVEDENÍ PODVOZKU A KAROSERIE 10 bodů
Hodnotí se vyznačení jednotlivých dílů karoserie a podvozku, jejich pohyblivých částí,
dveří, krytů, poklopů, průlezů, průzorů, žaluzií, stupaček, madel, klik, pantů apod.

PROSTORY POSÁDKY 9bodů
Hodnotí  se  vybavení  vozidla  ovládacími  prvky,  přístroji,  sedačkami,  bezpečnostními
pásy, kabeláží a táhly v prostoru posádky, u tanků a podobných vozidel závěry palubních
zbraní apod.

POHONNÉ JEDNOTKY 9 bodů
Hodnotí  se  provedení  motorů,  chladičů,  výfuků,  vstupních  a  výstupních  hrdel,  filtrů,
kabeláže,  převodovek, rozvodovek, kloubových hřídelů,  u obojživelných vozidel lodní
šroub, kormidel a jejich ovládání apod.

KOLA A NÁPRAVY 9 bodů
Hodnotí  se  provedení  prostředků  pojezdů  kol,  pneumatik,  obručí,  brzd,  pojezdových
rolen,  hnacích  rozet,  pojezdových  vozíků,  pásů,  náprav  a  jejich  zavěšení,  suvných
a stabilizačních tyčí, kyvných ramen, tlumičů, součástí řízení apod.

VÝZBROJ A VÝSTROJ 14 bodů
Hodnotí  se  provedení  instalovaných  a  převážených  zbraní,  kanónů,  kulometů,  raket,
raketnic,  minometů,  min,  nábojů,  dýmovnic,  zbraní  osádky  a dalších  zbraní,  dále
provedení součásti výstroje, jeřáby, zdvihací zařízení a ostatní speciální nástavby (pokud
se nehodnotí jako součásti podvozku a karoserie), nářadí, schránky na nářadí a na náboje,
součásti výstroje posádky, zvedáky, navijáky, radlice, odminovací zařízení, stabilizační
podpěry,  lana,  řetězy,  vyprošťovací  a protismyková zařízení,  náhradní  součásti  (kola,
články  pásů),  světlomety,  svítilny,  poziční  světla,  majáčky,  ukazatele  směru,
radiostanice, antény, amplióny, klaksony, přepravovaný materiál (bedny, barely, stavební
materiál, řezivo, apod.), přívěsy, návěsy a jiná vlečná a naložená vozidla apod.

PROVEDENÍ KAMUFLÁŽE 8 bodů
Hodnotí se provedení nátěru.
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OBRAZOVÁ A VĚCNÁ SPRÁVNOST 6 bodů
Hodnotí se tvar a rozmístění barevných odstínů a jejich barevná shoda.

ZNAKY, KÓDY A POPISKY 8 bodů
Hodnotí se provedení výsostných znaků, znaků jednotek, sériových a registračních čísel,
znaků  jednotek,  firem,  osobní  označení,  reklamních  nápisů,  výstražných  znaků
a symbolů apod.

PATINA 12 bodů
Hodnotí se znázornění opotřebení a narušení povrchu provozem, vlivy počasí popř. 
zvýraznění plastičnosti modelů naznačením světla a stínu apod.

DOKUMETACE 2 body
Hodnotí se přehlednost, uspořádání, úplnost předložené soutěžní dokumentace.

CELKEM 111 bodů
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