
Mosonshow - Priebeh a princípy hodnotenia 
Komisia rozhodcov: 

- 3 členná komisia v každej kategórii 

Spôsoby a princípy hodnotenia: 
1. Komisia vizuálne prezrie prihlásené modely v denaje kategórii, čím si vytvorí prehľad o 

celkovej úrovni; vyberie si modely, ktoré budú bližšie hodnotiť. 
 

2. Rozhodne o miere obtiažnosti v danej kategórii. 
 

3. Spôsob zhotovenia modelu (otvorený alebo zatvorený kokpit lietadla, otvorenie montážnych otvorov a pod) 
určuje len ríslušnej kategórie a nemôže znamenať výhodu alebo naopak nevýhodu pri 
hodnotení. Rozhodujúca je obtiažnosť, kvalita a zhoda so vzorom. 

 

Vizuálna prehliadka / hodnotenie: 
Pri vizuálnej prehliadke sa na príslušnom tlačive pre hodnotenie modelov sa vyznačí poradové 
číslo spoločne vybraných modelov na ďalšie hodnotenie, registračné číslo modelára, ako aj 
odporúčané ocenenie. 
 

Bodovanie (s percentuálnym výpočtom) 
4. Komisia spoločne určí, ktoré kritériá sa nebudú hodnotiť; nebudú sa brať na zreteľ pri 

danom konkrétnom modeli (... napr. "chýbajúci" vypracovaný interiér u zavretého vozidla nebude znamenať 
nevýhodu). 

 

5. Komisia ohodnotí modely vybrané k bodovaniu. Každý člen komisie samostatne ohodnotí 
každý model vybraný k bodovaniu (na bodovací list). 

 

6. Komisia v danej kategórii hodnotí bodovaním - od rôznych účastníkov, súťažiacich - v 
závislosti od počtu prihlásených modelov cca. (minimálne) 8-16 modelov. 

 

7. V danej kategórii od jedného súťažiaceho - na základe registračného čísla - sa môžu 
hodnotiť bodovaním maximálne dva modely (ocenený môže byť len jeden "lepší" - s vyšším počtom 
bodov!) 

 

8. Bodovanie sa vykonáva na príslušný bodovací list k danej kategórii. 
 

9. Ak pri konkrétnom modely nie je možné hodnotiť príslušnú kritériu (napr. motor u vetroňa) 
príslušný riadok sa vyčiarkne. Týmto absencia tohoto nebude rozhodovať pri počte 
pridelených bodov. 

 

10. V prípade úplne chybného vyhotovenia sa pridelí "0" bodov (napr. nesprávna geometria 
krídiel) 

 

11. Stupeň obtiažnosti sa musí hodnotiť v rámci príslušnej kategórie (napr. stavba jednoplošníka je 
jednoduchšia, ako stavba dvojplošníka; prípadne vyhotvenie vozidla s otvoreným bojovým priestorom je 
náročnejšia, ako u vozidla so zatvoreným prielezmi). 



 

12. Sfarbenie príslušnej podzostavy modelu sa hodnotí v príslušnom riadku hodnotenia 
podzostavy, je obsiahnuté v možných 5 bodoch. V riadku kde sa hodnotí farbenie, je 
hodnotené farbenie hlavných plôch. 

 

13. Na konci hodnotenia daného modelu (v prípade bodovania) komisia spočíta počet 
vyčiarknutých "X" na bodovacom liste a skontroluje, či každý člen bodoval rovnaký počet 
kritérií. 

 

Právo dotýkať sa modelov končí ukončením hodnotenia! 

Ocenenia: 

- v závislosti od kvality vyhotovenia modelu sa udeľujú Zlatá - Strieborná - Bronzová cena 

- v závislosti od rozhodnutia komisie rozhodcov (kvalita prihlásených modelov, posúdenie) však môže nastať 
situácia, že v niektorých kategóriách nebudú udelené všetky tri stupne ocenení; ale napr. len Bronzová cena. 

- v tých kategóriách, kde po vizuálnom/bodovacom hodnotení modelov žiadny z nich nedosiahol vopred určenú 
bodovú hodnotu, nebudú udeľované ceny (modely s najvyšším bodovým ohodnotením môžu obdržať v takomto 
prípade uznanie "Výnimočná práca") 

- na počet udelených ocenení na základe bodového hodnotenia nie je určená hornú hranica 

Výpočet výsledku bodovania 

(Tento úkon vykonávajú organizátori pomocou počítača, nie je to úloha členov komisie, ale môžu kedykoľvek nahliadnuť 
k vypočítaným výsledkom) 

Počet bodov z bodovacieho listu sa sčíta a následne vydelí počtom "X", čiže hodnotených kritérií (aj políčko s 0 bodmi sa 
počíta za vyplnené políčko). 

Ďakujeme za účasť v komisiách rozhodcov! 
 

András Egresi        Károly Magó 

Mosonmagyaróvári Makettező Egyesület     Hlavný rozhodca 


