Nazwa:
Festiwal Modelarski - Kraków 2018
Miejsce:
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39 w Krakowie
Termin:
02.06.2018 - 03.06.2018r.
Organizatorzy:
IPMS Kraków, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Patronat medialny:
Wydawnictwo Altair - http://www.altair.com.pl
KAGERO Publishing - http://www.kagero.pl
Sponsorzy:
Sklep modelarski MojeHobby - http://www.mojehobby.pl
Arrow ECS - http://www.arrowecs.pl
Air Liquide Polska - https://przemysl.air-liquide.pl
Sklep modelarski Agtom - http://www.agtom.eu
ASLAN ceramika modelarska - http://www.ceramika-modelarska.pl
COBI S.A. (dystrybutor Revell) - http://revell.com.pl
Lukgraph Resin Kit - http://www.lukgraph.pl
Sklep modelarski Martola - http://www.martola.com.pl
Sklep modelarski Exito - http://exito.sklep.pl
Swim Test Kordian Lach - http://www.swimtest.pl
Sklep modelarski Phantom - http://www.phantom.pl
Mirage Hobby - http://www.mhshop.pl
Yahu Models - http://yahumodels.siemianowice.com
Castorama - http://www.castorama.pl
Gmina Nowy Tomyśl - http://nowytomysl.pl
HATAKA - http://hataka-hobby.com
Arma Hobby - http://www.armahobby.pl
Agenda:
Sobota:
09:00 - 15:00 Przyjmowanie modeli
09:00 - 17:00 Wystawa modelarska
18:00 - 23:00 Odprawa sędziowska i sędziowanie
Niedziela:
09:00 - 14:00 Wystawa modelarska
12:00 - Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
14:00 - Zakończenie imprezy
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Rodzaj:
W ramach imprezy rozegrane zostaną dwa rodzaje zawodów:
1. Festiwal Modelarski - na zasadzie "podoba się - nie podoba się".
2. Konkurs modelarski "Lajkonik" - z dokumentacją i oceną punktową.
Grupy wiekowe:
S - Senior powyżej 18 lat, J - Junior 14 - 17 lat, M - Młodzik do lat 13
Przepisy ogólne:
Festiwal i Konkurs mają charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć zarówno modelarze indywidualni jak i zrzeszeni w
klubach i modelarniach. Każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość własnoręcznie wykonanych modeli. Dla
modeli wykonywanych od podstaw prosimy o zaznaczenie tego faktu w rubryce scratch.
W przypadku modeli juniorów nie ma konieczności osobistego uczestnictwa, ich autentyczność wykonania potwierdza
opiekun.
W przypadku wątpliwości odnośnie autorstwa zgłoszonego modelu, organizatorzy przewidują przeprowadzenie
rozmowy wyjaśniającej z wystawcą modelu, a w przypadku jego nieobecności zastrzegają sobie prawo nie
uwzględnienia modelu w ocenie.
W przypadku nie zamocowania modelu do podstawki prosimy o opis:
„MODEL NIEZAMOCOWANY DO PODSTAWKI”. Prosimy również o pozostawienie modeli do zakończenia imprezy.
Prosimy o wypełnienie kart startowych czytelnie - drukowanymi literami. Błędne, niewyraźne, nieczytelne wypełnienie
kart startowych może spowodować niedopuszczenie modelu do oceny. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz
spożywania napojów alkoholowych.
Organizatorzy Festiwalu nie wystawiają modeli zgodnie z zasadą:
„Organizujesz - Sędziujesz - Nie wystawiasz”
Ocena:
W ocenie modeli brane będą pod uwagę następujące elementy: zgodność merytoryczna, jakość wykonania modelu
(staranność i czystość łączenia detali oraz ich malowania), stopień trudności modelu, realizm wyglądu (efekty
malowania, oznakowanie i ewentualne ślady eksploatacji) oraz wkład własny pracy modelarza.
W klasyfikacji końcowej uwzględniany będzie jeden, najlepszy model uczestnika w danej klasie.
W zależności od ilości modeli w danej klasie Komisja sędziowska ma prawo:
a) podjąć decyzję o nierozgrywaniu klasy;
b) podjąć decyzję o łączeniu klas;
c) podjąć decyzje o podziale klas.
Liczba wyróżnień w danej klasie uwarunkowana jest poziomem wystawionych w niej modeli.
1. Festiwal Modelarski
Zgłoszone modele ocenia komisja powołana przez organizatorów.
W każdej klasie – zgodnie z formułą festiwalową – będą przyznawane wyróżnienia.
2. Konkurs Modelarski „Lajkonik”
„Lajkonik” to konkurs oparty na zasadach zbliżonych do lokowskich. Konkurs dotyczy jedynie modeli plastikowych i
żywicznych. W każdej klasie – zgodnie z otrzymaną ilością punktów – będą przyznawane miejsca pierwsze, drugie i
trzecie. Wymagana jest dokumentacja modelarska, na podstawie, której będzie dokonywana ocena modelu.
Opłaty:
Każdy startujący rejestruje się z biurze zawodów. Po uiszczeniu opłaty startowej, otrzymuje identyfikator, który
upoważnia go do wejścia na teren Muzeum w czasie trwania imprezy (sobota – niedziela). Pozostałe osoby uiszczają
normalną opłatę wejściową do Muzeum.
Opłaty rejestracyjne wynoszą 10 zł dla seniora i 5 zł dla juniora i są pobierane od każdego wystawiającego uczestnika.
Startujący młodzicy są zwolnieni z opłat.
Informacje dodatkowe:
Informacje dotyczące zgłaszania modeli dostępne są na stronie ipmskrakow.pl
Karty startowe będą również drukowane w trakcie rejestracji modeli.
Osoby pragnące wystawiać stoiska modelarskie proszone są o kontakt mailowy na adres ipms@ipmskrakow.pl
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KLASY STARTOWE
ST1
ST2
ST3
SO1
SO2
SO3
SM1
SM2
SW
SC1
SC2
SP1
SP2
PK1
PK2
PK3
PG1
PG2
PG3
AR1
AR2
OK1
OK2
FG1
FG2
FG3
FG4
FG5
SF1
SF2

-- PLASTIK -Samoloty śmigłowe, skala 1:32 i większe
Samoloty śmigłowe, skala 1:48
Samoloty śmigłowe, skala 1:72 do 1:100
Samoloty odrzutowe, skala 1:32 i większe
Samoloty odrzutowe, skala 1:48
Samoloty odrzutowe, skala 1:72 do 1:100
Śmigłowce, skala 1:48 i większe
Śmigłowce, skala 1:72 do 1:100
Samoloty i śmigłowce wojskowe, skala 1:144
Samoloty cywilne i szybowce, skala 1:72 i większe
Samoloty cywilne i szybowce, skala 1:144
Konstrukcje lotnicze do 1921 roku, skala 1:48 i
większe
Konstrukcje lotnicze do 1921 roku, skala 1:72 i
mniejsze
Pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe, skala
1:35 i większe
Pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe, skala
1:48
Pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe, skala
1:72 i mniejsze
Pojazdy wojskowe gąsienicowe (z artylerią
samobież.), skala 1:35 i większe
Pojazdy wojskowe gąsienicowe (z artylerią
samobież.), skala 1:48
Pojazdy wojskowe gąsienicowe (z artylerią
samobież.), skala 1:72 i mniejsze
Artyleria bez napędu, skala 1:48 i większa
Artyleria bez napędu, skala 1:72 i mniejsza
Okręty i statki, skala 1:400 i większe
Okręty i statki, skala 1:401 i mniejsze
Figurki piesze, skala dowolna
Figurki konne, skala dowolna
Figurki - popiersia, skala dowolna
Figurki - winiety, skala dowolna
Figurki SF i Fantasy, skala dowolna
Pojazdy kosmiczne i SF, skala dowolna
Modele do gier bitewnych SF i fantasy, skala
dowolna

PO Pojazdy cywilne i wyścigowe, skala dowolna
PS
Pojazdy ciężarowe i specjalne, skala dowolna
WW1 Wszystko inne, skala dowolna
WW2 Kolekcje (5 modeli)
VN Vintage, skala dowolna
DO1 Dioramy, skala 1:35 i większe
DO2 Dioramy, skala 1:48 i mniejsze
-- MŁODZIK -MD1 Samoloty śmigłowe, skala dowolna (młodzik)
MD2 Samoloty odrzutowe i cywilne, skala dowolna
(młodzik)
MD3 Pojazdy gąsienicowe, skala dowolna (młodzik)
MD4 Pojazdy kołowe, skala dowolna (młodzik)
MD5 Pojazdy cywilne, skala dowolna (młodzik)
MD6 Okręty i statki, skala dowolna (młodzik)
MD7 Figurki, skala dowolna (młodzik)
-- KARTON -KT01 Samoloty śmigłowe jednosilnikowe, skala dowolna
(karton)
KT02 Samoloty śmigłowe wielosilnikowe, skala dowolna
(karton)
KT03 Samoloty odrzutowe, skala dowolna (karton)
KT04 Śmigłowce, skala dowolna (karton)
KT05 Szybowce, skala dowolna (karton)
KT06 Statki i okręty, skala dowolna (karton)
KT07 Żaglowce, skala dowolna (karton)
KT08 Okręty podwodne, skala dowolna (karton)
KT09 Pojazdy militarne, skala dowolna (karton)
KT10 Pojazdy cywilne i techniczne, skala dowolna (karton)
KT11 Pojazdy szynowe, skala dowolna (karton)
KT12 Budowle, skala dowolna (karton)
KT13 Figurki, skala dowolna (karton)
-- LAJKONIK -LK1 Modele lotnicze, skala 1:48 i większe (Lajkonik)
LK2 Modele lotnicze, skala 1:72 i mniejsze (Lajkonik)
LK3 Pojazdy, skala 1:35 i większe (Lajkonik)
LK4 Pojazdy, skala 1:48 i mniejsze (Lajkonik)
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Nagrody regulaminowe:
Nagrody regulaminowe

Fundator

Grand Prix modelu plastikowego

Organizatorzy

Grand Prix modelu kartonowego

Organizatorzy

Puchar Dyrektora MLP

Organizatorzy

Model lotniczy w barwach polskich

Organizatorzy

Model wojsk lądowych w barwach polskich

Organizatorzy

Model jednostki pływającej w barwach polskich

Organizatorzy

Figurka w barwach polskich

Organizatorzy

Nagrody sponsorowane:
Nagrody sponsorowane

Fundator

Za wybrany model

LUKGRAPH

Memoriał Wojciecha Butrycza za model lotniczy w barwach
polskich

Modelarze krakowscy

Nagroda specjalna Wydawnictwa AeroPlan

Magazyn Lotniczy AeroPlan

Grand Prix

Bielska Strefa Modelarska

Za wybrany model

Grupa Modelarzy Redukcyjnych
Replika-Kraków

Memoriał Sławomira Czekalskiego za model lotniczy w
barwach Finlandii

Modelarze krakowscy

Za wybrany model Wydawnictwo

GPM

Model zbudowany z zestawu wydanego w 2018 roku

recenzjemodeli.pl
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