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1. Představení projektu 
 
  

Soutěž 3E DRAGSTER  je vzdělávacím STEM projektem, který je určený studentským 

týmům základních a středních škol ve věku 12 – 19 let. Úkolem týmu je navrhnout  a  vyrobit 

model závodního auta  typu DRAGSTER  podle zadaných technických pravidel. Model musí 

splňovat zadaná technická pravidla a musí být schopen opakovaně soutěžit na určené 

rychlostní dráze s pevným startem.   

 

Vedle soutěžního charakteru celého projektu jsou důležité i jeho vzdělávací cíle, mezi které 

patří:  

 Práce s konstrukčními a technologickými softwary (CAD, CAM, 3Dtisk),  

 Mezipředmětové vztahy, protože chceme podpořit zájem o technické obory, o fyziku, 

konstruování, aerodynamiku, počítačovou grafiku a vést studenty k pochopení i 

základů ekonomiky a marketingu.  

 Podpora moderních výrobních technologií jako je CNC výroba a 3D tisk 

 Týmová spolupráce a práce s partnery 

 

Soutěž tak pomáhá zvyšovat zájem studentů o technické obory, podporuje střední technické 

školství a zprostředkované pomáhá i firmám v ČR v hledání nových kvalifikovaných 

pracovních sil.  

 

Soutěž je celostátní a je zakončená celostátním finále. V případě zájmu většího počtu týmů, 

které by přesáhlo kapacitní a organizační možnosti celostátního finále, může vyhlašovatel 

uspořádat postupová regionální kola, které budou předcházet národnímu finále. Každou 

školu může reprezentovat libovolný počet týmů.  
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2. Co je 3E DRAGSTER 
 

Dragster je typ extrémního závodního vozidla pro přímou krátkou trať s pevným 

startem. Silné motory, nezřídka se výkonem blížící raketovým parametrům, mají za úkol 

dostat automobilový speciál co nejrychleji do cíle. Extrémní přetížení na startu klade velký 

důraz na konstrukci vozidla i na jeho další řízení po určené dráze, protože auto nesmí vyjet z 

určené dráhy. Volná konstrukční pravidla umožňují vytvářet nejrůznější koncepce vozidel, 

včetně rozhodnutí, jakým způsobem bude tým jednotlivé konstrukční prvky vyrábět. Můžeme 

tedy vidět na startech závodů jak modely, které vychází z běžně prodávaných aut, tak i 

konstrukční speciály často velmi roztodivných tvarů. Soutěže těchto aut se pořádají v USA.  

V Evropě, včetně ČR, se zatím setkáme jen s její variantou pro motocyklové speciály. 

 

A proč 3E? To je pochopitelně značka symbolizují organizátora a majitele nové 

soutěže 3E Praha Engineering, který pro vás tento nový konstrukční projekt připravil. 3E ale 

také symbolicky znamená tři důležité parametry, které naši novou soutěž charakterizují: 

 

ELEKTRICITY - elektrický pohon modelu, a také i způsob získávání elektrické energie nutné 

pro nabíjení použitých akumulátorů. A lepší hodnocení budou získávat týmy, které dají 

přednost elektrické energii získané ekologickými metodami (solární, větrná …). 

 

ENVIRONMENT - součástí materiálů, které týmy musí předložit při svém vystoupení před 

odbornými porotami v soutěžních kolech je konstrukční a výrobní dokumentace. A poroty 

budou opět lépe bodově zvýhodňovat postupy a technologie šetrné k životnímu prostředí. 

 

ENGINEERING - Cílem konstrukčního projektu je ukázat, kromě vlastního závodního 

modelu, jak se tým vypořádal s potřebným projektovým cyklem. Představit a obhájit 

kompletní technické řešení a vedení projektu od projektové přípravy, studií proveditelnosti, 

projektové dokumentace až po skutečné provedení svého modelu, se kterým soutěží. 
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3. Hlavní etapy v projektu 
 

 Sestavte tým:  3 – 6 členů ve věku 10 – 19 let, každý tým musí mít dospělého 

vedoucího (učitel, vedoucí kroužku…), navažte spolupráci vaší střední školy se 

základkou ve svém okolí, podpořte u nich technickou výuku a spojte svoje síly v týmu 

 Vybudujte tým:  vymyslete jméno, logo, týmové barvy, rozdělte týmové role, vytvořte 

týmový plán a rozpočet, hledejte partnery svého týmu 

 Konstrukce:  s využitím 3D CAD softwaru navrhněte svůj DRAGSTER model, těm 

kdo nemají CAD ve škole, zapůjčíme licence SOLIDWORKS a pomůžeme 

s technickou podporou a poradenstvím v práci se softwarem 

 Analýza: s využitím 3D CAD softwaru proveďte analýzu svého modelu (pevnost, 

namáhání, aerodynamika…) a optimalizujte model 

 Výroba: s využitím dostupných technologií, včetně CAM a 3D tisku vyrobte svůj 

model, najděte si i své týmové  partnery 

 Buďte vidět: vytvořte webové stránky a sociální profily a získávejte fanoušky. 

Připravte pro soutěž prezentaci svého týmu. buďte on-line, soutěžte o svoje diváky a 

získávejte like pro své zprávy. 

 Soutěžte: zúčastněte se finálové soutěže, představte svoji práci a porovnejte svůj 

model s ostatními na závodní dráze 
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4. Důležité kroky v projektu 
 

1. Zvolte si zodpovědnou osobu (např. profesor, rodič, student VŠ, atd.), která je 

schopna tým zaštítit po technické a organizační stránce. Zodpovědná osoba není 

členem týmu, ale je jeho nezbytnou součástí. 

2. Zaregistrujte tým u koordinátora soutěže na webové stránce http://3edragster.cz  

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo omezit počet přihlášených týmů z kapacitních 

důvodů, které vyhlásí v případě potřeby na webových stránkách projektu.  

3. Součástí registrace musí být: Jméno školy, jméno týmu, jméno zodpovědné osoby a 

managera týmu, kontaktní email, kontaktní telefon 

4. Po provedení registrace vám na kontaktní mail přijde potvrzení registrace od 

koordinátora soutěže. 

5. V případě, že tak vyhlašovatel soutěže rozhodne, vyplní členové přihlášených týmů 

potřebné formuláře. (např. souhlas s pravidly atp.)  

6. Model navrhujete v CAD systému, který vám umožní pracovat s návrhem v 3D 

formátu a také vám umožní využít simulačních a testovacích aplikací pro vývoj a 

optimalizaci vašeho modelu. 

7. S využitím CAD systému také vypracujete potřebnou konstrukční dokumentaci 

zahrnující výkresy, vizualizace, kusovníky apod. Součástí dokumentace mohou být i 

instruktážní a simulační videa nebo animace. 

8. Pro výrobu součástí využijte vám dostupné technologie. V případě využití CNC strojů 

nebo 3D tisku musíte mít uložená potřebná data k výrobě. Data jsou součástí výrobní 

a konstrukční dokumentace. 

9. Pokud  budou týmy využívat CNC stroje nebo 3D tisk partnerů (sponzorů), musí data 

pro výrobní proces dodat tým. Partner nesmí jakýmkoliv způsobem zasahovat do 

práce týmu! Může pouze pomoci se zajištěním výrobního zařízení. 

10. V průběhu příprav můžete optimalizovat váš model na základě praktického testování. 

Optimalizace znamená úpravu konstrukční dokumentace a novou výrobu dle 

provedených úprav.  

11. Do národního finále musí tým přihlásit funkční model, který splňuje požadované 

parametry a je schopen absolvovat minimálně dvě soutěžní jízdy.   

12. Jakmile budete mít vyroben a finalizován svůj model, zašlete 3D CAD data svého 

modelu vyhlašovateli soutěže, ve formátu Parasolid x_t nebo ACIS sat, nebo iges. 

Adresu a termín k zaslání dat vám sdělí koordinátor soutěže.  

13. Finální model, jehož 3D CAD data nám před finálovými koly zašlete, již nesmíte měnit 

ani upravovat. Je určen pro závodní den k prezentaci týmu a k závodu. Rozhodčí 

budou podle CAD dat kontrolovat konstrukci předloženého modelu. 

14. Po zaslání CAD dat vám zašleme „list pro technickou přejímku“. Dokument vyplníte 

a odevzdáte v den závodu při registraci. 

 

 

http://3edragster.cz/
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15. V den závodu budete mít připraven organizátorem soutěže svůj prezentační box, 

přesné rozměry a tvar budou zaslány přihlášeným týmům. K úpravě boxu budete mít 

vymezený čas a box bude součástí vaší prezentace. Vzhled boxu by měl podporovat 

vaši marketingovou prezentaci. 

16. Součástí celkového bodového hodnocení bude nejen samotný závod, ale i konstrukční 

dokumentace vašeho modelu, ústní prezentace a marketingová prezentace celého 

týmu. 

17. Závodí se v národních kolech (jsou – li vyhlášena) a na celostátním finále.    

18. Termíny konání finále, případně národních kol, naleznete na webových stránkách 

projektu a na facebookových stránkách STEM ve školách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3E DRAGSTER – Organizační pravidla pro školní rok 2019 - 2020 

10  01. 12. 2019 

 

 

5. Kritéria soutěže 
 

5.1 Konstrukce  

 

Všechny modely musejí být navrženy a zkonstruovány pomocí CAD systému 

(Solidworks, Autodesk….). Použitý CAD systém musí splňovat všechna vstupní kritéria 

soutěže a musí studentům umožňovat vytvoření 3D grafického modelu a související výrobní 

výkresové dokumentace. Týmům, které nebudou mít CAD systém k dispozici, bude po dobu 

soutěže zapůjčena licence SOLIDWORKS. 

 

 Váš model by měl vycházet z filosofie dragsterů a konstrukční nápady by neměly být 

omezeny na zavedené tvary a modelářské šablony. Při hodnocení se bude cenit originalita a 

realizované nápady. 

  

Výzkum: Než přistoupíte k vlastní konstrukční práci, seznamte se s existující konstrukcí 

vozů, které jezdí soutěže dragsterů. Internet a další media vám pomohou vyhledat a 

seznámit se s nejnovějšími vývojovými trendy ve světě těchto závodů. Soustřeďte se na 

oblasti, které mohou být pro váš tým užitečné, například aerodynamiku a design podvozku, 

kol nebo motorové části, poté se pokuste aplikovat principy na vaše vlastní projekty. 

 

Analýza: Váš tým může zvážit testování různých konstrukcí nebo částí modelu v 

aerodynamickém tunelu a na své testovací dráze a posoudit jízdní vlastnosti. 

 

5.2 Výroba  
 

Všechny modely, které se účastní soutěže musí vyhovovat určeným rozměrům a musí 

být vyrobeny postupy, které jsou uvedeny v konstrukční a výrobní dokumentaci. (CNC 

výroba, 3D tisk, lisování ….) Jsou povoleny i manuální úpravy, které spočívají v povrchových 

úpravách a montáži vozu. Kvalita zpracování je součástí technického hodnocení. Veškeré 

práce týkající se návrhu, konstrukce, analýz a povrchových úprav musí být společnou prací 

týmu! 

 

Použité CAM a 3D tisk programy by měly studentům umožňovat simulace těchto 

procesů, které pak mohou doložit ve své dokumentaci. Váš model by měl být vyroben 

dostupnými moderními výrobními technologiemi a to buď ve vaší škole nebo u partnera týmu. 

 

Modely musí být vyrobeny během školního roku, ve kterém se koná celostátní finále. 

Toto se týká i designu prezentačního boxu a ostatních marketingových materiálů. Každý tým 

soutěží se svou týmovou identitou, která je součástí celkového hodnocení týmu.   
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Každý návrh modelu musí poskytovat dostatek místa pro umístění nálepek 

organizátora (viz technická pravidla). Nálepky obdržíte od organizátora soutěže. Musí být 

nalepeny na viditelná místa modelu (viditelné ze všech stran) ještě před registrací v den 

závodu.  Velikost nálepek bude maximálně 30mm (šířka) x 15mm (výška) a musí být 

umístěny dle technických pravidel. Ostatní plochy modelu lze využít pro marketing týmu nebo 

jeho partnerů. 

 

5.3 Věk 
 

Studenti účastnící se soutěže, musí být v době konání národních kol a celostátního 

finále řádnými studenty školy zapsanými do denního studia. V době konání národních kol a  

celostátního finále, musí být všem účastníkům maximálně 19 let. Organizátor soutěže může 

ve výjimečných případech povolit výjimku.  

 

5.4 Portfolio 
 

Každý tým musí vytvořit a předložit tzv. PORTFOLIO, tj konstrukční a výrobní 

dokumentaci, představení týmu, organizaci a historii projektu a další informace, které tým 

pokládá za důležité pro své představení. PORTFOLIO se předkládá ve formátu A3, 

v rozsahu max 20 stran. Portfolio může mít buď 20 listů – jednostranně  nebo 10 listů – 

oboustranně. 

 

Obsahem PORTFOLIA je konstrukční a výrobní dokumentace včetně prvotních 

představ, vývoje designu a záznamů o provedených testech. V rámci této dokumentace musí 

být předložena také konstrukční a výrobní výkresová dokumentace modelu (včetně nárysu, 

půdorysu, bokorysu a pohledu zezadu) a 3D renderovaný model, kusovník atp. vyhotovené 

pomocí CAD systému. Účastníci musí také dokladovat použití CAM systému pro CNC 

obrábění modelu nebo podklady pro 3D tisk. 

 

PORTFOLIO zároveň slouží i k celkové prezentaci vašeho týmu. Mimo technických 

dokumentů v ní tedy musí být zahrnuta i marketingová prezentace týmu (vývoj loga, 

internetové stránky, návrh prezentačního boxu atd.), představení členů týmu, sponzorů atd. 

Doporučené je i uvedení časových harmonogramů vývoje modelu a rozpočtu. Tento 

dokument musí být předložen při ústní prezentaci, stejně tak musí být porotě k dispozici v 

prostoru boxů po celou dobu konání soutěže. 
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5.5 Prezentace 
 

Týmy musí porotcům ve finále, formou verbální prezentace, popsat celý proces návrhu a 

výroby svého závodního vozu. Prezentace nesmí trvat déle než 10 minut a musí být 

doplněna o elektronickou prezentaci. Doporučený obsah ústní prezentace: 

 Jak byl tým sestaven. 

 Vysvětlení každé části soutěže (design, analýza, výroba, testování). 

 Inovační prvky (v kterékoli části soutěže). 

 Použitý software. 

 V čem je jedinečnost týmu. 

 Spolupráce s partnery, vzdělávání v průběhu soutěže, školení atd. 

 Testování a aerodynamika modelu. 

 Co jste se díky účasti v soutěži naučili, vaše zkušenosti z ní a jak změnila váš život. 

 

Toto je pouze soupis toho, co byste neměli zapomenout zmínit, dále záleží i na vašem 

zpracování, přednesu atd. Dodržení časového limitu prezentace je důležitou součástí 

celkového hodnocení. Překročení je trestáno ztrátou bodů. 

 

5.6  Marketing 
 

Součástí bodového hodnocení je i marketingová identita týmu, kterou hodnotí specialisté 

z oboru marketingu, reklamy a PR (marketingová porota). Identitou týmu je myšleno: 

 Designové zpracování prezentačního boxu.  

 Týmové oblečení. 

 Reklamní předměty (originalita, zpracování atd.). 

 Internetové stránky (vizualizace, obsah, aktualizace, atd.).  

 Logo týmu (použitelnost, vzhled atd.). 

 Prezentace týmu na sociálních sítích a ostatních médiích (tisk, rádio, TV). 

 Sponzoring (způsob oslovování partnerů, získaní partneři a jejich prezentace v rámci 

materiálů týmu, sponzorský list – příjmy/výdaje). 

 Hostesky, maskoti atd. 

 

5.7. Dráha 
 

Dráhu tvoří vymezená rovná trať, jejíž rozměry jsou definované technickými pravidly 

Maximální délka závodní dráhy je 30 metrů, včetně prostoru startu a cíle, měřená část 

závodní dráhy je vymezena bránami umožňujícími měření času na dráze. Pro testování lze 

využít jakoukoliv rovnou dráhu (na chodbě, v tělocvičně, ve třídě), s vytvořenými okraji a 

vodícím pruhem podle technických pravidel. 
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5.7 Bezpečnost 
 

Všechny modely budou zkontrolovány, zda jsou bezpečné a splňují bezpečnostní 

pravidla technických pravidel. Pokud nejsou traťoví komisaři spokojeni s bezpečností modelu, 

nebo zjistí porušení pravidel, může tým na místě požadované nedostatky opravit. Tým může 

být za nedostatky diskvalifikován nebo mu mohou být odečteny body z celkového hodnocení. 

 

5.8  Hodnocení 
 

Modely budou posuzovány dle předem známého bodového hodnocení (viz. 

samostatný dokument Hodnotící tabulky) a v jednotlivých kategoriích (viz organizační 

pravidla). Celkový vítěz bude určen součtem bodů. Pokud se na prvním místě umístí dva 

nebo více týmů, o postupu rozhodne doplňkový závod. 

 

Při soutěžních kláních budou modely shromážděny a vystaveny na jednom místě 

v rámci technické přejímky. Po technické přejímce již není možné model dále 

upravovat. 
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6. Týmové instrukce 
 

6.1. Sestavení týmu 
 

Po celou dobu projektu jste vlastně týmem, který navrhne, zkonstruuje a vyrobí vůz 

pro nejbláznivější automobilovou soutěž světa – závod dragsterů. Vozů, kde neexistují téměř 

žádná konstrukční omezení a hlavním cílem je dojet co nejrychleji do cíle. A protože 

automobilový svět ohrožuje krize pohonných hmot, je nutné přejít na elektrický pohon, kde 

elektrickou energii získáte ekologičtějším způsobem, než je spalováním fosilních paliv. 

Protože o závody v automobilech rozhodně nechceme přijít. Abyste mohli vstoupit do 

soutěže, musíte sestavit tým, protože jen v dobře fungujícím týmu můžete efektivně využít 

schopností a znalostí jednotlivců. Každý člen vašeho týmu by měl mít zodpovědnost za 

svěřenou oblast, kterou umí představit v soutěžní prezentaci.   

 

6.2. Role členů vašeho týmu  
 

V týmové práci vystřídáte mnoho rolí a funkcí, ty nejdůležitější mohou být například:  

Týmový manažer  

Je zodpovědný za řízení týmu, plánování a kontrolu harmonogramu. Je tím hlavním, kdo tým 

reprezentuje, ale také tím, kdo umí poradit a pomoci ostatním.  

Konstruktér  

Zodpovídá za tvar a návrh modelu, optimalizuje parametry, testuje. Zkoumá a hledá nové 

nápady a snaží se je realizovat v praxi.  

Výrobní technik 

Je zodpovědný za výrobu modelu, za výběr materiálu a přípravu programů, které umožní 

konstrukční návrh převést do výrobní praxe. Spolu s konstruktérem optimalizují model na 

základě testování a řeší případné problémy při konstrukci modelu. 

Ekonomický a marketingový manažer 

Organizuje čas, zajišťuje materiál a vybavení pro návrh a výrobu modelu. Zodpovídá za 

marketingovou image týmu a modelu. Hledá partnery a sponzory týmu, zastupuje týmového 

manažera, když je to potřeba.  

Grafik  

Zodpovídá za barevné provedení modelu, včetně všech sponzorských nálepek a případných 

dalších marketingových materiálů. Grafik musí komunikovat s konstruktérem, aby mohl 

zajistit sladění barevného schématu s tvarem modelu i s markeťákem při návrhu 

marketingových materiálů.  

 

Při návrhu a výrobě modelu i během samotného závodu je třeba zvládnout mnoho úloh! 

Proto je pro celkový úspěch nesmírně důležitá týmová práce. Skutečný závodní tým je 

úspěšný jedině tehdy, když se všichni naučí společně pracovat a vzájemně jeden druhého 

podporovat.  

Pamatujte, že žádný z členů týmu není důležitější než ten druhý! 
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5. Fáze soutěže 
 

Soutěž se skládá z navazujících fází, v nichž musí týmy splnit požadované úkoly. Některé 

z úkolů může organizátor vyhlásit jako soutěžní už v době příprav. Například představení 

loga týmu, první testovací čas apod. Tyto úkoly budou vyhlašovány na webových a 

facebookových stránkách soutěže. 

 

 Fáze tvorby týmu 

Sestavte tým 

Začněte pracovat na jeho marketingové identitě (název, barvy, logo, ….) 

Přihlašte se do soutěže 

Začněte hledat partnery a sponzory 

 Fáze návrhu a konstrukce 

Navrhnout design modelu. 

Použít CAD program. 

Zpracovat návrh konstrukce 

Připravit prezentaci své práce. 

 Fáze analyzování 

Testovat tvar modelu  

Optimalizovat  a zdokonalit tvar modelu  

Grafické výstupy testů jsou důležitou součástí konstrukční dokumentace. 

Navrhnout marketingové materiály 

Rozhodnout o nákupu potřebných součástek 

 Fáze výroby 

Přenos dat CAD do CAM, 3D tisku nebo jiné metody výroby  

Výrobu pomocí potřebných technologií, ve škole nebo u partnerů 

Navrhnout povrchovou úpravu modelu. 

Připravit a začít zhotovovat marketingové materiály 

Pracovat na své týmové prezentaci pro soutěž 

 Fáze testování 

Na základě testů na dráze optimalizovat jízdní vlastnosti a součásti modelu 

Příprava ústní prezentace. 

Dokončit konstrukční a výrobní dokumentaci 

Dokončit tvorbu portfolia pro prezentace 

Připravit podklady pro prezentační box na soutěži 

 Fáze závodu 

Zpracování prezentačního boxu 

Ústní prezentace a obhajoba práce 

Technická přejímka modelu 

Marketingové podpory týmu při soutěži 

Závody s modelem. 
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6. Organizace soutěže 
 

Soutěž je organizovaná jako celostátní soutěž přihlášených týmů. V případě velkého počtu 

týmů, při kterém by finálové kolo bylo organizačně problémové, může organizátor vyhlásit 

regionální postupová kola. Organizace regionálních kol probíhá podle stejného scénáře 

jako celostátní finále. Postupový klíč z regionálních kol do celostátního finále určí 

organizátor při vyhlášení regionálních kol. 

6.1 Doba trvání soutěže 
 

Ročník soutěže je vyhlášen rozhodnutím organizátora tak, aby délka přípravy před 

soutěžními koly byla dostatečná k navržení a vyrobení modelu. Organizátor vyhlásí při 

zahájení důležité milníky, které tvoří časový rámec projektu. Pro ročník 2019 – 2020 to 

znamená: 

 Vyhlášení soutěže:    22. listopadu 2019 

 Termín přihlášení týmu do soutěže: nejpozději do 21. února 2020  

 Termín národního finále:   květen – červen 2020 

 

6.2 Celostátní finále 
 

1. Každý tým, se musí dostavit v předepsaný čas na místo konání závodu (časový 

harmonogram závodního dne naleznete na webových stránkách závodu). 

 

2. Při registraci obdržíte číslo prezentačního boxu a přesný časový rozpis ústních 

prezentací, prezentací v boxech, testování a samotného závodu. 

 

3. Na přípravu prezentačních boxů máte vyhrazeny dvě hodiny. Rozměry boxů vám budou 

včas sděleny. Na přípravě boxu se podílí pouze závodní tým, žádná další osoba. 

 

4. Tým odevzdá ve vymezením čase svůj závodní model komisařům technické kontroly, 

spolu s vyplněným Listem pro technickou přejímku.  

 

5. Model bude kontrolován podle zaslaných CAD dat a přeměřován podle rozměrů 

uvedených v Listu pro technickou přejímku. Jakákoliv neshoda bude konzultována s 

týmem. Záleží na rozhodnutí rozhodčích, zda tým diskvalifikuje na základě zjištění 

porušení pravidel nebo zda bude pouze sankcionován strhnutím bodů.  

 

6. Závodní model zůstává po přejímce u traťových komisařů. Před ústní prezentací si 

model vyzvednete a půjdete k prezentaci a následně si ho necháte na svém prezentačním 

boxu (pro potřeby komisařů technické a marketingové poroty).  V této době nesmíte model 

nijak upravovat a doplňovat.  
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7. Mimo prezentaci před komisí a v boxech bude závodní model uložen u traťových 

komisařů. Tým může mít ve svém boxu další zhotovené, testované nebo rozpracované 

modely.   

 

8. Každý tým je povinen dostavit se včas k jednotlivým prezentacím. Pokud se tým na 

jednotlivá místa prezentace nebo k závodu nedostaví podle časového harmonogramu, 

bude mu strhnut 1 bod z celkového hodnocení, za každou započatou minutu zpoždění. 

 

9. Ústní prezentace trvá 10 minut. Každý tým si sebou na ústní prezentaci přinese: 

 Elektronickou prezentaci (na flash disku nebo na vlastními notebooku) 

 Model závodního vozu 

 Portfolio 

 Marketingové materiály týmu 

 

10. Prezentace v boxu trvá cca 15 minut. Tým zde může představit vše, co se týká práce 

týmu, spolupráce s partnery, školou, atp. V ústní prezentaci i při prezentaci v boxu se 

hodnotí zapojení všech členů týmu do obhajob, odpovědí nebo jiné prezentace týmu. 

 

11. Ústní prezentaci si tým připravuje v češtině, může k ní využít jakékoliv dostupné 

počítačové programy, animace a videa, které lze spustit na notebooku se standardním 

vybavením (W10, MSO 2007 a vyšší, pdf, běžné prohlížeče a přehrávače pro zvuk a 

video).  

 

12. Závodí se na max 30m dlouhé, rovné závodní dráze, závodní časy jsou určené 

průjezdy startovací a cílové brány. Závody budou probíhat ve dvou nebo třech kolech 

podle počtu přihlášených týmů a rozhodnutí organizátora, a v každém se proti sobě utkají 

dva týmy. Každému týmu se započítá do celkového bodového hodnocení nejlepší 

dosažený čas v některém ze závodů a průměrný čas ze všech závodů. 

 

13. Závodníkem může být kterýkoliv člen týmu. V každém závodě může být nasazen jiný 

člen týmu. 

 

14. Finálová soutěž bude dvoudenní, vítězové budou vyhlášeni na konci druhého 

závodního dne. 

 

15. Soutěží se o hodnotné věcné ceny ve vypsaných kategoriích a cílovou odměnu pro 

celkového vítěze. 

 

16. Dopravu na soutěžní závody si týmy zajišťují individuálně, mohou využít spolupráce se 

svými partnery a sponzory.  
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6.3 Registrační poplatek 
 

Organizátor soutěže nepožaduje registrační poplatek 
 

6.4 Odstoupení ze soutěže v jejím průběhu: 
 

1. Tým může v průběhu soutěže odstoupit. O tomto kroku informuje porotu a 

organizátora soutěže, který pak následně informuje o tomto kroku ostatní soutěžící 

týmy.  

 

2.   Tým může být, při závažném porušení pravidel, ze soutěže diskvalifikován. Porota o 

tom uvědomí organizátora soutěže, který následně informuje ostatní týmy.   

 

6.5 Penalizace a sankce 
 

Penalizován může být každý tým, který nedodrží „Soutěžní“, „Organizační“ nebo 

„Technická“ pravidla, a to:  

 

V části organizační: 

a) Nedostaví-li se v předepsaném čase k ústní prezentaci. 

b) Nedostaví-li se v předepsaném čase k týmové prezentaci v boxech. 

c) Nedostaví-li se v předepsaném čase k technické kontrole  

d) Nedostaví-li se v předepsaném čase k závodu. 

e) Bude-li při přípravě prezentačního boxu pomáhat osoba / osoby nepatřící do týmu.  

f) Nedodrží-li tým stanovený limit pro ústní prezentaci v jednotlivých kolech. 

 

V části technické: 

a) Jednotlivé části modelu neodpovídají předepsaným rozměrům. 

b) Model se neshoduje se zaslanými CAD daty modelu 

c) Ve výrobní dokumentaci nejsou uvedeny použité materiály. 

d) V modelu se vyskytují součástky nebo díly, které nejsou uvedeny v kusovníku a 

konstrukční dokumentaci. 

e) V případě, že výsledná práce (model, marketing atd.) není práce studentů, ale 

zodpovědných osob nebo další stran. 

 

Konkrétní bodové penalizace najdou soutěžící v tabulkách HODNOCENÍ, které jsou 

přílohou Organizačních a Technických pravidel.  

 

O tom, zda týmu, který nedodrží „Technická“  nebo „Organizační“ pravidla soutěže budou 

strhnuty body z celkového hodnocení, rozhodují pouze porotci a jejich návrhy schvaluje 

ředitel soutěže.  
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7. Financování 
 

Způsob financování, řízení rozpočtu a vykázání ekonomické náročnosti projektové 

přípravy je součástí ekonomických a marketingových materiálů (portfolia) a je součástí 

hodnocení týmu. 

 

Pro zajištění dostatečné objektivity jsou stanoveny finanční limity, které musí tým splnit a 

dodržet a jejich čerpání musí uvést ve vyhodnocení rozpočtu, ať již samostatně nebo 

v kusovníku. 

 

Finanční limity jsou stanoveny jak pro samotný rozpočet týmu, tak i pro dary a příspěvky 

partnerů a sponzorů.  Finanční limity jsou spojené se stavbou modelu, nákupem 

potřebných součástek a výrobou, zajištěním marketingu, materiálů prezentačního boxu, 

portfolia a dalšího PR týmu. 

 

Způsob naplnění příjmové stránky rozpočtu je součástí marketingového hodnocení, 

protože se jedná o práci se sponzory a partnery. 

 

Do finančního limitu se nepočítají finanční prostředky potřebné pro zajištění dopravy a 

ubytování na soutěžních závodech. 

 

Organizátor soutěže hradí: 

a) Všechny potřebné tiskoviny pro soutěžní závod (letáky, plakáty, informační brožury, 

časový harmonogram závodního dne, startovní čísla pro týmy, cedule označující 

boxy jednotlivých týmů včetně jeho názvu). 

b) Prezentační boxy určené k prezentaci jednotlivých týmů, které budou připraveny 

před příchodem týmů. 

c) Občerstvení pro soutěžící včetně náhradníků. 

d) PR a reklamní aktivity spojené s propagací soutěže 

 

Soutěžní týmy hradí v rámci určených limitů 

a) Materiál a součástky pro výrobu soutěžního modelu 

b) Výrobu modelu 

c) Veškeré reklamní materiály určené k podpoře týmové identity (týmové oblečení, 

reklamní předměty, výzdoba prezentačního boxu). 

 

Soutěžní týmy hradí mimo určené limity 

a) Cestovné a ubytování spojené s účastí v soutěžních závodech.  

 

Finanční rozpočet týmu je součásti prezentace týmu. 
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7.1 Finanční limit pro soutěžní ročník 2019 – 2020: 
 

Rozpočet týmu pro účast ve finálové soutěži je stanoven na 15 000,-Kč.  V případě, že 

budou vyhlášena regionální kola, organizátor určí jaký limit, respektive jeho navýšení, 

bude stanoven pro následné finálové kolo (nutné pro opravy, předělání materiálů a 

doplnění marketingových aktivit) 

 

V hodnocení týmu bude přihlíženo k tomu, s jakou efektivitou dokáže tým pracovat v rámci 

stanoveného limitu. 
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8. Partneři a sponzoři soutěže a týmů 
 

Zapojení partnerů a sponzorů do projektu bude realizováno takto: 

8.1 Partneři a sponzoři organizátora 
 

V případě partnerů, které pro projekt získal organizátor, bude využití jejich zapojení do 

projektu pro všechny týmy stejné. V případě dohody získají všechny týmy stejné benefity 

nebo např. zvýhodnění při nákupu součástek nebo materiálů.  

To se může týkat například  % slevy na nákup součástek, rozeslání materiálů nebo 

využití odborné a metodické pomoci.  

 

Toto pravidlo se netýká cen, které budou partnery poskytnuty pro odměny týmům 

v jednotlivých kategoriích.  

 

8.2 Partneři a sponzoři týmu  
 

Tým může oslovit a získat své týmové partnery a sponzory. Formy spolupráce a 

sponzorského plnění je plně na rozhodnutí týmu a domluvených pravidlech s těmito partnery. 

V případě vyjádřitelného finančního plnění musí tým započítat toto plnění do stanoveného 

finančního limitu.  

 

Netýká se sponzorské podpory pro dopravu a ubytování na soutěžních kolech, 

případně pro PR aktivity v regionu působnosti soutěžního týmu. Například pro propagaci 

týmu a soutěže na základních školách ve vlastním regionu, při regionálních výstavách a 

veletrzích apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3E DRAGSTER – Organizační pravidla pro školní rok 2019 - 2020 

22  01. 12. 2019 

 

9. Soutěžní kategorie a jejich hodnocení 
 

Soutěžní kategorie je jedna – soutěžní tým složený z členů ve věku do 19 let. Počet 

pracovních členů týmu není omezen. Na soutěžním kole (regionální nebo celostátní soutěž) 

ale může tým reprezentovat maximálně 6 členů + vedoucí týmu z řad pedagogů nebo 

vedoucích. Ostatní členové týmu se mohou soutěžních závodů zúčastnit jako diváci. 

 

9.1 Hlavní soutěž 
 

1. místo: získá tým s celkově nejvyšším počtem bodů ze všech hodnotících kategoriích 
2. místo: získá tým z celkově druhým nejvyšším počtem bodů  
3. místo: získá tým s celkově třetím nejvyšším počtem bodů 
 
V případě rovnosti bodů dvou a více týmů, rozhodne dodatečný závod modelů na dráze.  
 

9.2 Cena pro nejlepší konstruktéry  
 

Cenu získá tým, jehož bodové hodnocení je nejvyšší v těchto kategoriích: 

 Technická přejímka 

 Využití CAD softwaru. 

 Kvalita výroby. 

 Design závodního modelu (musí se shodovat s designem celého týmu). 
 
Do této kategorie se může kvalifikovat pouze ten tým, jehož model splňuje všechny 
konstrukční pravidla a předpisy. 
 

9.3 Cena pro nejrychlejší model  
 

Cenu získává model, který získá nejvyšší ocenění v součtu bodů za nejrychlejší čas na dráze 
a průměrný čas ze všech absolvovaných závodů (dva a více).  
 
Do této kategorie se může kvalifikovat pouze ten tým, jehož model splňuje všechny 
konstrukční pravidla a předpisy. 
 

9.4 Cena za nejlepší marketing   
 

Cenu získává tým, který získá nejvíce bodů za:  

 Týmové portfolio 

 Týmové reklamních předměty a identitu týmu 

 Ocenění sponzorské podpory 

 Ústní prezentaci 
 

Každému týmu, který se zúčastní finále, budou do deseti pracovních dnů odeslány 
kompletní výsledky soutěžního závodu a hodnocení daného týmu. 

 
V průběhu harmonogramu finále bude vyčleněn časový úsek pro každý tým, kdy může 

prokonzultovat s členy porot připomínky k jejich modelu a prezentacím. 
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9. Porota 
 

Hlavní porotce 

 Dohlíží na rozhodování ostatních rozhodčích. 

 Má rozhodující slovo v případě, že by došlo k jakýmkoliv nesrovnalostem. 

 

Porotci pro nejlepší marketingové a ústní zpracování 

Vyhodnocují každý tým podle ústní prezentace a připraveného prezentačního boxu. 

 

Porotci pro konstrukci a výrobu 

 Hodnotí ústní prezentaci.  

 Hodnotí konstrukční dokumentaci. 

 Hodnotí použití CAD softwaru.  

 Hodnotí kvalitu výroby a design modelu. 

 

Traťoví komisaři 

 Kontrolují list technických specifikací. 

 Před závodem měří závodní modely, zda splňují všechny předepsaná kritéria.  

 Dohlíží na regulérnost závodu. 

 

Každý člen poroty hodnotí tým v jednotlivých kategoriích samostatně. Z jednotlivých výsledků 

v jedné kategorii se vytvoří průměr, který se zapíše týmům do jejich bodové karty. 

 

Hodnocení jednotlivých kategorií a bodové škály jsou uvedeny v Hodnotících tabulkách. 

 

Členové poroty a odborní poradci (externí členové porot) budou v průběhu 

jednotlivých fází projektu (období leden – duben) připraveni odpovídat prostřednictvím 

komunikačních kanálů  (email, skype, webináře) týmům na jejich otázky a dotazy.  
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10. Prezentace a komunikace s týmy 

 

Pro soutěžní projekt jsou stanovena pravidla pro vzájemnou komunikaci. Plnění 

některých je součástí marketingového hodnocení týmů 

10.1 Komunikace s týmy 

Komunikace s týmy bude zajištěno prostřednictvím: 

 Webové stránky soutěže http://3edragster.cz  

 Facebookové stránky STEM ve školách 

 Adresným e-mailingem s přihlášenými týmy 

 Managera projektu 

Na webových stránkách projektu bude mít každý tým prostor pro svoji vlastní prezentaci ve 

stanoveném rozsahu. 

Webové stránky projektu a facebookový profil STEM bude využíván k propagaci a PR na 

veřejnosti, v médiích a u partnerů projektu. 

 

10.2 Internetová prezentace týmů 
 

 Každý přihlášený tým v soutěži se bude prezentovat svými webovými stránkami a 

profilem na vybrané sociální síti. Vlastní propagace je součástí hodnocení marketingu 

týmu. 

 Odkazy na weby a profily týmů může organizátor využít pro prezentaci a PR projektu 

veřejnosti, médiím, firmám a potenciálním partnerům.  

http://3edragster.cz/

