
Mistrovství České republiky v plastikovém modelářství 

Kvalifikační a hodnotící systém 

 

I. - kvalifikační systém 

Mistrovství České republiky je pořádáno jako systém soutěží, s kvalifikačním limitem pro vrcholnou 

akci, stanoveným pro každou sezónu předsednictvem republikového odborného klubu plastikových 

modelářů. Skládá se z kvalifikačních soutěží probíhajících v průběhu kalendářního roku v jednotlivých 

oblastech, z jejichž výsledků se soutěžící kvalifikuje k účasti na vrcholné akci - Mistrovství České 

republiky - v následujícím kalendářním roce. 

Pořadatelé kvalifikačních soutěží jsou povinni předávat výsledkové listiny příslušným krajským 

koordinátorům nejpozději do 30. dní po ukončení soutěže. Výsledkové listiny musí obsahovat 

nejméně - jméno, číslo licence SMČR, umístění a věkovou kategorii soutěžícího. 

Krajští koordinátoři schraňují výsledky z jednotlivých oblastí a tyto předávají k celkové evidenci 

předsednictvu republikového odbornostního klubu. 

Předsednictvo republikového odbornostního klubu vydá nejpozději do 31.1. seznam modelářů, kteří 

splnili kvalifikační požadavky pro daný kalendářní rok a určí požadované bodové kritérium pro rok 

následující. 

 

II. - hodnotící systém 

K účasti na Mistrovství republiky je nutné se kvalifikovat ziskem stanoveného počtu bodů v 

předcházejícím kalendářním roce. Body je možné získat jedním z následujících způsobů: 

1) Ziskem bodů za dosažený výsledek na předchozím mistrovství 

- modelář který se umístí v předních dvou třetinách výsledkové listiny (a zároveň nejhůře do 

osmého místa) dané kategorie získá 10 bodů, další umístění do dvanáctého místa získávají 5 

bodů. Body se přidělují v každé jednotlivé kategorii. 

2) Ziskem bodů za dosažené výsledky na nominačních soutěžích 

a) na soutěžích porovnávacích 

modelář, který získá ocenění (ať už umístění, či “nám se líbí”), získává 5 bodů za 

každé ocenění 

b) na soutěžích bodovacích 

modelář který se umístí v předních dvou třetinách výsledkové listiny získává 5 bodů 

za každou kategorii 

 

Získané body se sčítají bez ohledu na kategorie. Body lze získávat bez ohledu na oblast ve 

které je soutěž zařazena. 

 

Za předsednictvo republikového odbornostního klubu plastikových modelářů: 
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