REGULAMIN

XI Dolnośląski Konkurs Plastikowych
i Kartonowych Modeli Redukcyjnych
Bogatynia 2016

XI Dolnośląski Konkurs Plastikowych i Kartonowych
Modeli Redukcyjnych o puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia
1. Organizatorzy
- Bogatyńskie Stowarzyszenie Modelarzy „ISKRA”
- Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
- Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Bogatyński zarząd LOK-u
2. Termin i miejsce konkursu
25-26 czerwca 2016
Hala Sportowa
ul. Sportowa 8, 59-920 Bogatynia
3. Postanowienia ogólne
Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim braću dział modelarze
indywidualni i zrzeszeni w organizacjach modelarskich. Konkurs przeprowadzony
będzie w następujących kategoriach wiekowych:
●

młodzik (do ukończenia 13 lat – urodzeni w roku 2003 i później)

●

junior (14 – 17 lat - urodzeni w latach 1999 – 2002)

●

senior (18 lat i więcej - urodzeni w roku 1998 i wcześniej)

4. Warunki uczestnictwa w konkursie
- Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do zawodów oraz
wpłacenie opłaty startowej w biurze zawodów.
- Do konkursu będą przyjmowane zgłoszenia 14 dni przed rozpoczęciem
zawodów przez kluby, modelarnie i indywidualnych uczestników listownie.
- za udział w konkursie należy w momencie zdawania modeli wnieść opłatę
startową w wysokości:
●

młodzik – 4 zł za pierwszy model + 1 zł za każdy następny

●

junior – 8 zł za pierwszy model + 1 zł za każdy następny

●

senior – 10 zł za pierwszy model + 1 zł za każdy następny

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 modele w danej
klasie. W klasyfikacji będzie uwzględniony najlepszy model jednego uczestnika w
danej klasie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas w przypadku
małej ilości zgłoszonych modeli w danej klasie. W razie małej ilości modeli w danej
klasie organizatorzy mogą łączyć klasy młodzik do juniora lub junior do seniora.

5. Grupy konkursowe
MODELE KARTONOWE

MODELE PLASTIKOWE

(wszystkie kategorie wiekowe)

(wszystkie kategorie wiekowe)

KS1 - samoloty jednosilnikowe

PSm – samoloty 1/72 i mniejsze

KS2 - samoloty wielosilnikowe

PSd – samoloty 1/48 i 1/50

KS3 - samoloty odrzutowe

PH – helikoptery

KH - śmigłowce

PPkm – pojazdy kołowe 1/72 i mniejsze

KR - rakiety i pojazdy kosmiczne

PPks – pojazdy kołowe 1/48

KPk - pojazdy kołowe

PPkd – pojazdy kołowe 1/45 i większe

KPg - pojazdy gąsienicowe

PPgm – pojazdy gąsienicowe 1/72 i mniejsze

KPs - pojazdy szynowe

PPgs – pojazdy gąsienicowe 1/48

KPc – pojazdy cywilne

PPgd – pojazdy gąsienicowe 1/45 i większe

KB - budowle

PC – pojazdy cywilne

KF - figurki

PDLt – dioramy lotnicze

KO - okręty i statki

PDLd – dioramy lądowe

KŻ – żaglowce

PF – figurki
PA – artyleria
PO – statki i okręty
PSF – modele fantasy i Sci-Fi

6. Zasady oceny i nagród
-

Zgłoszone

do

konkursu

modele

ocenia

komisja

powołana

przez

organizatorów wg zasady PODOBA SIĘ -NIE PODOBA SIĘ.
- W każdej klasie i kategorii wiekowej najlepsze modele zostaną nagrodzone
dyplomami i medalami. Przewidywane są również nagrody specjalne: za najlepiej
wykonany model samolotu, pojazdu, budowli, statku lub okrętu skonstruowanego
lub używanego (konkretny egz.) przez Polaków.
- Do klasyfikacji zespołowej branych będzie 10 najwyżej sklasyfikowanych
modeli danego klubu lub modelarni.
Miejsce

punkty

Miejsce

punkty

I

100

VI

40

II

85

VII

30

III

70

VIII

20

IV

60

IX

10

V

50

X

5

7. Zakwaterowanie i wyżywienie
Organizatorzy zapewniają nocleg wraz z wyżywieniem wyłącznie dla
sędziów i gości specjalnych w dniach 25-26.06.2016 r. Pozostałe noclegi pozostają
w gestii uczestników.
Prywatne kwatery noclegowe:
- www.nocleg-bogatynia.pl, tel. 881 21 21 21; 881 31 31 31
- PHU T.P.D. Basa, tel. 602 792 048; 606 31 65 03; 75 77 41 103
- Noclegi, tel. 662 854 607; 788 912 891
- Dom Zegarmistrza, tel. 505 092 241
- U Eweliny, tel. 697 095 141; 691 731 329

8. Program konkursu
piątek 24.06.2016
16:00- 20:00

Przyjmowanie modeli

sobota 25.06.2016
8:00 – 13:00

Przyjmowanie modeli do konkursu

13:30- 14:00

Obiad dla sędziów

14:30- 15:15

Odprawa sędziowska

15:15- 19:00

Ocena modeli

20:00

Poczęstunek – kolacja (Restauracja ŻYTAWSKA)

niedziela 26.06.2016
8:00- 9:00

Zgłoszenia poprawek w nazwiskach i nazwach

9:00- 9:30

Śniadanie regionalne (Restauracja ŻYTAWSKA)

9:00- 13:00

Wystawa po konkursowa i giełda modelarska

13:00- 14:30

Oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz
oficjalne zakończenie konkursu

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału w konkursie.
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59-920 Bogatynia
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tel.
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e-mail:

janek.wa@wp.pl

Marcin Chudy
ul. krakowska 6a
59-920 Bogatynia
tel.
tel.
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e-mail:

bizoni@poczta.fm

