
DOKUMENTACJA 
 

Dokumentacja powinna być przygotowana wyłącznie w wersji papierowej.  

W skład dokumentacji wchodzą: 

- Skrócony opis wykonanego modelu, zakresu prac, zmian wprowadzonych do oryginalnego 
zestawu, opis malowania, lista użytych zestawów uzupełniających 

Maksymalnie 1 str. tekstu format A4, czcionka Arial 10pt, z odnośnikami do zdjęć 
referencyjnych załączonych w dalszej części dokumentacji. 

- Instrukcja modelu podstawowego oraz instrukcje użytych zestawów uzupełniających 
lub dokumentacja fotograficzna z budowy elementów wykonanych samodzielnie 

Modelarz powinien czytelnie wskazać, które części oryginalnego zestawu zostały przerobione / 
wymienione / uzupełnione oraz w jaki sposób zostało to zrobione, np. zaznaczony przedział 
silnikowy modelu z dopiskiem „użyto żywicznego zestawu uzupełniającego firmy xxxx". 

- Komplet rzutów do sprawdzenia geometrii konstrukcji 

Dokumentacja powinna zawierać rysunki konstrukcji w minimum trzech rzutach 
z zachowaniem skali modelu, służące m.in. do pokazania anomalii geometrycznej modelu 
np. charakterystycznego skręcenia lufy jakiegoś czołgu czy też charakterystycznego skręcenia 
belki ogonowej jakiegoś helikoptera. 

- Zdjęcia lub rysunki dokumentujące wykonane najważniejsze i najbardziej nietypowe detale 
konstrukcji 

Ma to pomóc sędziom skupić się na najważniejszych cechach modelu - od modelarza 
w dużym stopniu zależy na co skierowana będzie uwaga sędziów. 

- Zdjęcia konkretnego, prezentowanego modelem egzemplarza konstrukcji 

Służą one do oceny zgodności malowania i śladów eksploatacji z oryginałem. W przypadku 
elementów, dla których nie istnieją zdjęcia konkretnego egzemplarza maszyny, 
ale powszechnie występujących na danym typie maszyny - kilka zdjęć maszyn tego samego 
typu potwierdzających przedstawione rozwiązanie wraz z pisemnym jego uzasadnieniem. 

Zgodność przygotowanej dokumentacji z powyższymi wytycznymi ma duży wpływ na czas 
i komfort pracy komisji sędziowskiej 

Dokumentacja winna być ściśle na temat i pozbawiona zbędnych elementów. Powinny to być np. 

konkretne wyjątki z książek, a nie cała książka z zakładkami. 

Czytelne odnośniki i klarowne opisy. 

W zbyt obszernej dokumentacji sędziowie dysponując ograniczonym czasem mogą nie odnaleźć 
jakiegoś aspektu konstrukcji wpływającego na ocenę cząstkową. Dlatego na modelarzu 
spoczywa odpowiedzialność takiego przygotowania dokumentacji aby sędziowie byli w stanie na 
jej podstawie rzetelnie ocenić model. 

DOKUMENTACJA TO PODSTAWA PRACY KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ. 

W PRZYPADKU BRAKU DOKUMENTACJI MODEL ULEGA AUTOMATYCZNEJ 
DYSKWALIFIKACJI. 

Umieszczenie / pozostawienie w dokumentacji informacji o nagrodach wygranych przez dany 
model w innych konkursach: 

informacja może być umieszczona w osobnej opisanej zakładce i w razie gdy regulamin 
Konkursu tego nie wymaga, nie będzie brana pod uwagę. 

UWAGA: na wielu konkursach taka informacja może być odczytana jak próba wpływania 
na ocenę modelu i model może zostać zdyskwalifikowany. 


