
Soutěžní podmínky 

3. ročník Mistrovství ČR RC trucků je vypsáno jako otevřené, tj. s možnou účastí 

zahraničních soutěžících.  

Do vlastní soutěže je možné přihlásit jakýkoliv rádiem řízený model trucku, přípojného 

vozidla či užitkového automobilu. Soutěž není určena pro modely čistě vojenské techniky. Do 

soutěže rovněž nelze přihlásit model, který se již mistrovství ČR zúčastnil.  

Přihlásit lze pouze modely ovládané na 40MHz, 27MHz, nebo 2,4GHz. 

Kategorie 

1. kategorie — model ze stavebnice s úpravami a doplňky nebo bez  

2. kategorie — model přestavba nebo sestavený z komponent  

Organizace soutěže 

1. Obě kategorie jsou vypsány bez rozdílu měřítka.  

2. Modely hodnotí komise sestávající z 5 lidí. Vyhlašovatel jmenuje ředitele.  

3. Hodnotí se součtem bodů za přihlášený model. Hodnotí se body v rozmezí 1–10. Od 

jednoho bodu jako nejnižší hodnoty až po 10 bodů jako hodnoty nejvyšší.  

4. U každého modelu každý rozhodčí přiděluje body 1–10 v každé hodnocené skupině. 

Nejvyšší a nejnižší hodnocení se v každé skupině škrtá, tj. nejvyšší počet bodů, který 

lze získat v každé skupině je 30.  

5. Hodnocené skupiny:  

a. celkový vzhled modelu — realističnost modelu z celkového pohledu cca 2–3 m  

b. shoda s reálnou předlohou modelu — soutěžící dokládá pojetí a zpracování 

modelu dle reálné předlohy, pro kategorii 1 jde o zpracování doplňků a úprav. 

Komise hodnotí rozměrovou a prostorovou shodu, ne barevné zpracování.  

c. vlastní technické řešení a zpracování modelu a jeho detailů — nápaditost a 

originalita konstrukce a jeho zpracování  

d. barevné provedení a zpracování modelu — podle doložení dokumentace se 

hodnotí shoda s předlohou, resp. stavebním návodem  

e. osvětlení a ozvučení vozidla — realističnost provedení a funkčnosti osvětlení a 

zvuku  

f. hodnocení funkčních vlastností modelu — realističnost vlastní jízdy a pohybu 

po ploše  

Body a–e se hodnotí staticky, body e a f soutěžící předvádí dle pokynu komise.  

6. U modelu vozidel jízdních souprav lze do soutěže přihlásit model celé soupravy nebo 

tažné, či přípojné vozidlo soupravy samostatně.  

7. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze s jedním modelem.  

8. Přihlášení modelu je možné emailem nebo na místě konání před zahájením soutěže.  

9. V termínu konání soutěže musí být model vystaven ve stanoveném prostoru po celou 

dobu konání.  

10. Za přihlášený model se vybírá startovné 100,-  Kč.  
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11. Před zahájením soutěže bude provedena rozprava se soutěžícími, kde bude mimo jiné 

vyhlášen časový harmonogram soutěže.  

12. Celkové výsledky budou vyhlášeny do 1 hodiny po ukončení soutěže. Případné 

protesty je možné podat písemnou formou do 30 minut po vyhlášení k rukám ředitele 

soutěže. Spolu s podáním protestu se vybírá kauce ve výši 500,- Kč. Kauce je vratná 

jen v případě oprávněného protestu.  

13. Pořadatel soutěže vyhlašuje pořadí v obou kategoriích samostatně. První tři místa v 

každé kategorii obdrží pohár Mistrovství ČR.  

14. Vyhlašovatelem a pořadatelem Mistrovství ČR 2013 je RC Truck Hradec Králové, 

občanské sdružení.  

15. Tato pravidla jsou platná pro 3. ročník Mistrovství ČR RC trucků a mohou být pro 

následující ročníky doplňována a měněna.  

 


