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TERMIN I MIEJSCE 

 24 - 25 marca 2018 r. 

Hala Sportowa „Na Skarpie” 
ul. Frycza Modrzewskiego 5a 

41-907 Bytom 
GPS:  50° 19' 59.452  18° 53' 52.094 

ORGANIZATOR 

 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu  
 UKS „Karb”  

PATRONAT 

 Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Bytomia - Damian Bartyla 

PARTNERZY 

Społeczność internetowa „Polskie Modelarstwo Redukcyjne”  
https://www.facebook.com/pg/PMRedukcyjne  

RODZAJ KONKURSU ORAZ POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Festiwal ma charakter otwarty. Zapraszamy do udziału modelarzy indywidualnych oraz zrzeszonych w organizacjach  
i klubach modelarskich w kraju i za granica. Do oceny przyjmowane będą wyłącznie modele redukcyjne wykonane  
z tworzywa sztucznego (polistyren, żywice poliuretanowe itd.) oraz z metalu (zestawy fototrawione, odlewy itd. – do 
samodzielnego montażu).  

UWAGA! 

Do oceny nie mogą być wystawiane modele, które w latach ubiegłych zdobyły wyróżnienia. Za 
złamanie tego punkty grozi dożywotnia dyskwalifikacja! 

W festiwalu może uczestniczyć modelarz z maksymalnie 2 (słownie: dwoma) samodzielnie 
wykonanymi modelami w danej klasie startowej. 

W klasyfikacji końcowej uwzględniony zostanie jedynie najlepszy model zawodnika w danej klasie. We wszystkich 
klasach startowych nastąpi podział na kategorie wiekowe: młodzik (do 13 lat) junior (od 13 do 18 lat) oraz senior (od 18 
lat). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia i dzielenia kategorii. Organizator zastrzega sobie możliwość 
sprawdzania legitymacji szkolnych. 

Nagrody nie odebrane w dniu ich rozdania nie będą wysyłane do uczestników konkursu. 

REJESTRACJA MODELI I OPŁATY 

REJESTRACJA PRZEZ INTERNET 

Modele można zgłaszać tylko przez Internet, poprzez specjalnie przygotowany system rejestracji. O szczegółach i 
rozpoczęciu rejestracji Organizatorzy poinformują na stronie festiwalowej oraz profilu na Facebooku.  

REJESTRACJA NA MIEJSCU 

Nie ma możliwości rejestracji modeli na miejscu 

OPŁATY 

Organizatorzy nie pobierają opłaty startowej 

https://www.facebook.com/pg/PMRedukcyjne
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KONKURS „CZARNE DIAMENTY” 

 CD1 samoloty bojowe 1:48 
 CD2 samoloty bojowe 1:72 
 CD3 pojazdy bojowe 1:35 
 CD4 pojazdy bojowe 1:72 

W tej kategorii wystawiane są modele zwaloryzowane na podstawie dołączonej dokumentacji, łącznie  
z udokumentowaniem malowania danego egzemplarza samolotu/pojazdu. Dodatkowym kryterium oceny będzie 
dołączenie zdjęć z budowy modelu.  

Oceniana będzie: zgodność z oryginałem (dokumentacja), jakość wykonania adekwatna do poziomu trudności modelu  
i jego malowania, oraz wkład pracy własnej. 

Przy rejestracji internetowej prosimy o dołączenie zdjęcia i krótkiego opisu modelu. 

KLASY STARTOWE SPECJALNE DLA SENIORÓW 

Z okazji stulecia zakończenia I wojny światowej oraz odzyskania niepodległości przez Polskę, organizatorzy przygotowali 
pięć kategorii specjalnych (okolicznościowych). 

Każdy zawodnik w kategorii specjalnej może zgłosić tylko jeden model. (Tak więc samolot w skali 1:32 z okresu 1914-
1918 uczestnik zgłasza według własnego uznania w kategorii WS32 lub S7 lub S1G). 

W każdej z wymienionych kategorii zostanie wyłoniony jeden zwycięzca , nagrodzony dyplomem. Dodatkowo przyznany 
zostanie jeden „Puchar za najciekawszy model WWI” ufundowany przez organizatorów festiwalu oraz Nagroda 
specjalna - bon zakupowy na kwotę 1000 PLN, ufundowany przez firmę  Mr Hobby Polska  http://mrhobby.pl  

 WS32 Samoloty 1/32 i większe 
 WS48 Samoloty 1/48 
 WS72 Samoloty 1/72 
 WP35 Pojazdy 1/35 
 WP72 Pojazdy  1/72 

KLASY STARTOWE DLA JUNIORÓW I SENIORÓW 

 S1G samoloty 1:32 i większe, gotowe do lotu 
 S1O samoloty 1:32 i większe, otwarta 
 StG samoloty o napędzie śmigłowym 1:48 – 1:50, gotowe do lotu 
 StO samoloty o napędzie śmigłowym 1:48 – 1:50, otwarta 
 SoG samoloty o napędzie odrzutowym 1:48 – 1:50, gotowe do lotu  
 SoO samoloty o napędzie odrzutowym 1:48 – 1:50, otwarta 
 S4 samoloty 1:72, gotowe do lotu  
 S5 samoloty 1:72, otwarta 
 S6 samoloty do 1921 r., 1:72  
 S7 samoloty do 1921 r., 1:48 i większe 
 S8 samoloty wojskowe 1:144 
 S9 samoloty cywilne (bez podziału na skale) 
 S10 szybowce cywilne (bez podziału na skale) 
 S11 śmigłowce 1:72  
 S12 śmigłowce 1:48 i większe  
 A1 artyleria 1:76 – 1:48 z wyjątkiem artylerii samobieżnej  
 A2 artyleria 1:35 – 1:16 z wyjątkiem artylerii samobieżnej  
 PG1 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:87 – 1:72, gotowe do boju 
 PG2 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:87 – 1:72, otwarta 
 PG3 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:48 gotowe do boju  
 PG4 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:48 otwarta 
 PG5 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:35 – 1:24, gotowe do boju  
 PG6 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:35 – 1:24, otwarta 
 PK1 pojazdy wojskowe kołowe 1:87 – 1:72, gotowe do boju  
 PK2 pojazdy wojskowe kołowe 1:87 – 1:72, otwarta 
 PK3 pojazdy wojskowe kołowe 1:48 gotowe do boju 
 PK4 pojazdy wojskowe kołowe 1:48 otwarta 

http://mrhobby.pl/
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 PK5 pojazdy wojskowe kołowe 1:35 – 1:24, gotowe do boju 
 PK6 pojazdy wojskowe kołowe 1:35 – 1:24, otwarta 
 P16 pojazdy wojskowe gąsienicowe i kołowe 1:16  
 M motocykle 
 PCO pojazdy cywilne osobowe 
 PCC pojazdy cywilne ciężarowe lub techniczne 
 PWR pojazdy wyścigowe i klasy WRC 
 DS dioramy lotnicze  
 DLm dioramy lądowe 1:87 – 1:72  
 DLs dioramy lądowe 1:48  
 DLd dioramy lądowe 1:35  
 F1 figurka piesza do 1914 r. 1:35 – 1:24  
 F1a figurka piesza po 1914 r. 1:35 – 1:24  
 F1k figurka konna 1:35 – 1:24  
 F2 figurki piesza do 1914 r. 1:16 – 1:9  
 F2a figurki piesza po 1914 r. 1:16 – 1:9  
 F2k figurka konna 1:16 – 1:9  
 F3 popiersia  
 F4 winiety (dominującym elementem są figury)  
 SF modele sci-fi  
 SFF figurki sci - fi 
 O1 modele statków i okrętów, skala od 1:1 do 1:400  
 O2 modele statków i okrętów, skala 1:401 i mniejsze  
 K modele kolejowe i pojazdy szynowe 
 U uśmiechnij się (wszystko, co śmieszne i niezwykle) 
 I wszystko inne co chcecie pokazać 

KLASY STARTOWE DLA MŁODZIKÓW 

 SMM samoloty skala 1:72 
 SDM samoloty skala 1:48 
 PMM pojazdy wojskowe kołowe i gąsienicowe skala 1:72 
 PDM pojazdy wojskowe kołowe i gąsienicowe skala 1:35 
 DM dioramy bez podziału na skalę i tematykę 
 IM wszystko inne co chcielibyście pokazać  

NAGRODY SPECJALNE - SPONSOROWANE  

 Memoriał Edwarda Boni – Grand Prix festiwalu 
 Memoriał płk. Jana Białego – za najciekawszy model samolotu związany z osobą płk. Białego 

Pełna lista nagród specjalnych uzupełniana na bieżąco znajduje się na stronie http://www.bytom-model-festiwal.pl. 

Osoby chcące ufundować nagrodę specjalna proszone są o wcześniejszy kontakt z Organizatorami. 

ZASADY OCENY MODELI 

Modele będą oceniane przez komisję sędziowską.  W czasie oceny komisja będzie jednak zwracać szczególnie  uwagę 
na: 

 staranność wykonania oraz poprawność geometryczną 
 stopień skomplikowania modelu 
 malowanie i oznakowanie 
 wkład pracy własnej 

UWAGA! 
Jeżeli waloryzowana część modelu jest ukryta w środku modelu modelarz chcący zwrócić 

uwagę na waloryzacje powinien dołączyć dokumentacje fotograficzną z etapu budowy 
waloryzacji. 

Komisje sędziowskie będą się składać z min. 3 osób. Obowiązuje zasada nie sędziowania modeli przez osobę sędziego 
startującego w danej klasie startowej. Imiona i nazwiska sędziów wraz z kategoriami będą podane do 
publicznej wiadomości.  

http://www.bytom-model-festiwal.pl/
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Pożądane jest, aby osoby bezpośrednio związane z organizacją zawodów nie wystawiały modeli w konkursach. 

W każdej z kategorii startowych przyznawane są maksymalnie 3 wyróżnienia. Jedna osoba może otrzymać tylko jedno 
wyróżnienie w danej klasie. 

Dopuszcza się aby osoby z młodszych grup wiekowych startowały w starszych kategoriach (np. młodzik wystawia swoje 
prace w kategorii dla juniorów), sytuacja odwrotna jest niedopuszczalna. 

Gotowy do lotu, gotowy do boju – model samolotu lub pojazdu, bez otwartych luków, przedziałów, mogą być otwarte 
włazy załogi w pojazdach, kabiny pilotów w samolotach. 

Otwarta –  modele z otwartymi lukami, przedziałami, przekroje itd., czyli wszelkie waloryzacje. 

Wyboru kategorii dokonuje modelarz, jednak komisja sędziowska w porozumieniu z sędzią  głównym może zmienić 
kategorię, w której wystawiony jest model. 

PROGRAM IMPREZY 

Ramowy program imprezy przedstawiono poniżej. O wydarzeniach specjalnych (pokazy, prelekcje itp.) Organizatorzy 
będą informować na stronie konkursu oraz na profilu na Facebooku. W tym roku odbiór modeli nastąpi przed 
uroczystością zakończenia i rozdania nagród. 

SOBOTA 24 MARCA 2018 

 8:00-12:30  przyjmowanie modeli  

                 13:00-17:00 zwiedzanie wystawy  

 15:00  Odprawa sędziów i ocena modeli  

 08:30-17:00 giełda modelarska  

NIEDZIELA 25 MARCA 2018 

 9:00-12:00 zwiedzanie wystawy  

 12:00 odbiór modeli 

 13:00-14:30 rozdanie nagród oraz uroczyste zamkniecie zawodów 

 09:00-13:00 giełda modelarska  

GIEŁDA MODELARSKA 

Giełda modelarska odbędzie się w sobotę w godzinach od 8:30 do 17:00 oraz w niedziele od 9:00 do 13:00. Rezerwacji 

stoiska należy dokonać nie później niż do dnia 01 marca 2018. Ilość stoisk jest ograniczona. Decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

INFORMACJE DODATKOWE 

 Oficjalna strona festiwalu: http://www.bytom-model-festiwal.pl 
 Facebook (aktualności, nowości, sprawy nieformalne): http://www.facebook.com/bytommodelfestiwal 
 Sprawy organizacyjne  organizatorzy@bytom-model-festiwal.pl 
 Sprawy regulaminowe i sędziowanie sedziowie@bytom-model-festiwal.pl 

http://www.facebook.com/bytommodelfestiwal

