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Pravidlá súťaže o „Cenu obce Hôrky“ v rámci akcie:  

„2. TT Víkend Hôrky 2008“ 
 
1. Platnosť pravidiel 
 
Tieto pravidlá platia pre súťaž v rámci akcie „2. TT Víkend Hôrky 2008“ usporadúvanú 
klubom modulovej železnice Hôrky (KMŽ Hôrky) a obecným zastupiteľstvom obce Hôrky 
v dňoch 4. až 7. septembra 2008. 
 
2. Vyhlasovanie súťaže 
 
Usporiadateľ vyhlasuje súťaž vydaním „Propozície súťaže“, v ktorých je povinný oznámiť: 
• názov súťaže a jej bližšie vymedzenie (klubová, verejná a pod.), 
• miesto a dátum jej konania, 
• meno a adresu usporiadateľa súťaže, jej riaditeľa, 
• súťažné kategórie, 
• termín doručenia prihlášok do súťaže, 
• termín doručenia modelov, 
• spôsob ich vrátenia, 
• časový rozvrh, 
• iné ďalšie podmienky a požiadavky. 
 
3. Prihlásenie modelov do súťaže 
 
Súťažiaci modelár prihlasuje do súťaže každý model osobitnou prihláškou, v ktorej zreteľne 
uvedie: 
• meno a priezvisko súťažiaceho, 
• vek (mladší žiak do 14 rokov; junior od 14 do 18 rokov a senior nad 18 rokov), 
• presnú adresu, PSČ, telefón, 
• presné označenie modelu a kategóriu do ktorej model prihlasuje (podľa čl. 6 týchto 
pravidiel), 
• klubovú príslušnosť, ak je členom nejakého klubu alebo združenia. (Ak nie je členom, 
napíše – samostatný železničný modelár),  
• spôsob dopravy modelu na súťaž a pri jeho vrátení. 
 
Za správnosť údajov v prihláške zodpovedá súťažiaci. Súťažiaci odoslaním prihlášky 
vyslovuje súhlas s podmienkami a pravidlami súťaže. 
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4. Vybavenie modelov zaslaných na súťaž 
 
4.1. Každý model poslaný do súťaže musí byť riadne a vhodne zabalený tak, aby pri bežnej 
manipulácii nedošlo k jeho poškodeniu. 
4.2. Každý model musí byť vybavený dokumentáciou podľa ktorej bol postavený, v prípade 
potreby, stručným výstižným komentárom autora (napr. použitá technológia, iné 
pozoruhodnosti, ktoré by jury bez poškodenia modelu nemohla zistiť a hodnotiť). 
 
5. Hodnotenie modelov 
 
5.1. Súťažné modely hodnotí jury, ktorú vymenúva usporiadateľ. Minimálny počet členov je 
3 + riaditeľ (starosta obce Hôrky). 
5.2  Riaditeľ súťaže je z danej súťaže vylúčení, členovia jury z kategórie v ktorej hodnotia. 
 
6. Súťažné kategórie 
 
Súťažné kategórie triedia modely podľa charakteristických znakov, ktoré vylučujú ich priame 
vzájomné porovnávanie a hodnotenie.  
 
Kategória A – žiaci (do 14 rokov): 
A1 – koľajové vozidlá – vlastnoručne postavené modely, prestavby modelov a úpravy, 
vzhľadové a funkčné zdokonalenie sériovo (malosériovo) vyrábaných modelov (kategórie 
A, B a E súťažných pravidiel ZŽMS – Združenie železničných modelárov Slovenska), 
A2 – diorámy a železničné stavby, (kategórie C, D a F súťažných pravidiel ZŽMS). 
 
Kategória B – juniori (14 až 18 rokov): 
B1 – koľajové vozidlá – vlastnoručne postavené modely, prestavby modelov a úpravy, 
vzhľadové a funkčné zdokonalenie sériovo (malosériovo) vyrábaných modelov (kategórie 
A, B a E súťažných pravidiel ZŽMS), 
B2 – diorámy a železničné stavby, (kategórie C, D a F súťažných pravidiel ZŽMS). 
 
Kategória C – seniori (nad 18 rokov): 
C1 – koľajové vozidlá – vlastnoručne postavené modely, prestavby modelov a úpravy, 
vzhľadové a funkčné zdokonalenie sériovo (malosériovo) vyrábaných modelov (kategórie 
A, B a E súťažných pravidiel ZŽMS), 
C2 – diorámy a železničné stavby, (kategórie C, D a F súťažných pravidiel ZŽMS). 
 
Kategória D – všetky vekové kategórie: 
D – osobitná kategória – do tejto kategórie sú zaradené modely automobilov a inej techniky 
v modelovej mierke HO a TT. 
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7. Pravidlá hodnotenia 
 
7.1. Jury hodnotí modely podľa bodovníka, ktorí sa vyhotoví na mieste v závislosti od počtu 
prihlásených modelov do jednotlivých kategórií.  
7.2 Jednotliví členovia jury udeľujú modelom body individuálne a na základe udelených 
bodov stanovia poradie modelu vo svojom hodnotení. 
7.3 Víťazný model sa stáva model, ktorý v danej kategórii dosiahol najväčší počet bodov od 
všetkých členov jury.  
7.4 Pod pojmom „bod“ sa rozumie jeden model v danej kategórii. Jury musí rešpektovať 
členenie kategórií v závislosti od veku súťažiacich /mladší žiaci, juniori, seniori/.  
7.5. Súťažiaci určí kategóriu v ktorej má byť model hodnotený. Ak tak neurobí /v prihláške/, 
alebo určenie nezodpovedá súťažným kategóriám, model zaradí do príslušnej kategórie jury 
a to na návrh ktoréhokoľvek člena. 
7.6. V jednej súťaži môže byť model hodnotený len v jednej kategórii. 
7.7. Pri hodnotení je jury povinná rešpektovať pokyny a údaje dané súťažiacim, pokiaľ nie sú 
v rozpore s týmito pravidlami. 
7.8. Konečné poradie modelu sa určí na základe súčtu poradí modelu u jednotlivých členov 
jury tak, že vyššie, umiestnenie má model s nižším súčtom poradí. V prípade rovnakého súčtu 
poradí dvoch a viac modelov má výhodnejšie umiestnenie model s vyšším aritmetickým 
priemerom bodov udelených členmi jury. Ak je aj tento priemer rovnaký, udeľuje sa 
umiestnenie rovnakým dielom pričom sa vynechá zodpovedajúci počet nasledujúcich 
umiestnení. 
7.9. Ak súťaží v jednej kategórii viac modelov od jedného modelára, ocenenie /cenu/ možno 
priznať len v poradí najlepšiemu jeho modelu. 
7.10. Riaditeľ súťaže body neudeľuje, zodpovedá za riadny priebeh hodnotenia. V prípade 
väčších rozdielov v hodnotení jednotlivých členov jury si vyžiada podrobnejšie zdôvodnenie 
ich bodovania a zaujme k nemu stanovisko. Nemá však právo inak vplývať na bodovanie, ani 
ho meniť. 
7.11. Hodnotenie kategórie sa uzatvára až po ohodnotení všetkých v nej hodnotených 
modelov a konečnom stanovení ich poradia. 
7.12. Hodnotenie ďalšej kategórie možno začať až po uzatvorení hodnotenia predchádzajúcej 
kategórie. 
7.13. Jury vedie o svojej práci protokol, ktorý musí obsahovať: 
• názov, dátum a miesto konania súťaže 
• meno riaditeľa súťaže 
• meno predsedu jury 
• mená členov jury s uvedením ich kvalifikácie 
• počet zúčastnených modelov podľa kategórií 
• zdôvodnenie prípadného vyradenia, či preradenia modelu do inej kategórie 
• stručné a výstižné zhodnotenie súťaže s uvedením prípadných námietok a odporúčaní 
• výsledkovú listinu ako neoddeliteľnú prílohu protokolu, obsahujúcu podľa kategórií a 
umiestnenia v nich zoradené modely (registračné číslo, názov, meno súťažiaceho, členstvo v 
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klube, súčet umiestnení, aritmetický priemer udelených bodov, prípadné ocenenie, v 
spoločných kategóriách vyznačenie juniorov). 
7.15. Protokol podpisujú spoločne riaditeľ a členovia jury a to originál a prvú kópiu.  
7.16. Protokol musí byť vyhotovený ihneď po ukončení hodnotenia súťažných modelov a 
podpísaný pred záverečným vyhodnotením, ukončením súťaže. 
 
8. Technicko-organizačné zabezpečenie 
Za organizáciu a priebeh súťaže zodpovedá jej usporiadateľ, menovite riaditeľ súťaže. 
 
9. Povinnosťou usporiadateľa je: 
 
• včas vydať a zverejniť propozície súťaže tak, aby ako usporiadateľ tak aj modelári 
a členovia jury mali čas na kvalitnú prípravu, 
• zabezpečiť prijatie prihlášok a podľa nich protokolárne prebratie modelov, ich očíslovanie, 
prekontrolovanie stavu modelov a sprievodnej dokumentácie, 
• roztriediť modely do kategórií a v prípade pochybností o správnosti zaradenia ešte pred 
začatím súťaže na túto skutočnosť upozorniť riaditeľa súťaže, 
• zabezpečiť platné „Súťažné a stavebné pravidlá“, aspoň 1 ks, 
• pripraviť bodovacie formuláre pre predsedu jury a všetkých členov jury, vyplnené v časti 
"kategória", "číslo modelu" a "názov modelu", 
• zabezpečiť meracie pomôcky na kontrolu technických parametrov, 
• zabezpečiť priestor na nerušenú prácu jury, 
• zabezpečiť potrebný počet asistentov jury podľa počtu modelov, ktorí asistujú podľa 
pokynov členov jury, 
• zabezpečiť maximálne možnú opatrnosť pri manipulácii s modelmi, aby sa predišlo ich 
poškodeniu, 
• zabezpečiť, aby nikto, vrátane členov jury nemanipuloval nenáležite s modelom, neotváral 
ho, ani inak do neho nezasahoval hoci i s úmyslom opraviť prípadnú jeho poruchu, 
• zabezpečiť napísanie protokolu a výsledkovej listiny v zmysle bodov 7.14 až 7.16, 
• zabezpečiť vrátenie modelov ich autorom, alebo nimi naložiť podľa dohody, pokynov 
autorov. 
 
10. Záverečné ustanovenie 
 
Tieto Súťažné pravidlá boli schválené Klubom modulovej železnice Hôrky (KMŽ Hôrky) dňa 
01.07.2008 v Hôrkach a nadobúdajú účinnosť od 01.07.2008. 
 
V Žiline, 01.07. 2008                                                                            Ing. Kocian František 
                                                                                                               predseda KMŽ Hôrky 
 


