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X Inowrocławski Konkurs Modelarski [ X IKM ]
Memoriał Benedykta Kempskiego
W ramach tej imprezy będą rozegrane:
- Inowrocławski Konkurs Modelarski
- Festiwal Modeli Kartonowych
- Festiwal Modeli Plastikowych
Inowrocławski Konkurs Modelarski odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2016
Miejsce X IKM:
Hala Widowiskowo-Sportowa przy III L.O. im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 53
Organizator:
Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych
Sklep Modelarski Hobby
X IKM ma charakter ogólny, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni w klubach z kraju i z
zagranicy.
Do X IKM będą przyjmowane modele w kategorii karton i plastik.
Jeden modelarz może zgłosić dowolną ilość modeli, ale wyróżniony może być tylko jeden najlepszy model jednego
modelarza w klasie.
Klasa zostanie rozegrana bez względu na ilość zgłoszonych modeli.
Członkowie ISMR nie mogą zgłaszać modeli do oceny festiwalowej, ale mogą swoje modele zgłosić jako modele
wystawowe.
Modele nagrodzone w poprzednich edycjach konkursów w Inowrocławiu nie mogą być zgłoszone do oceny. Mogą być
zgłoszone jako modele wystawowe.
Za zgłoszenie modelu nie będą pobierane opłaty startowe.
X IKM zostanie rozegrany z podziałem na Młodzik / Junior / Senior.
W kategorii Młodzik startować będą modelarze urodzeni po 2003 roku.
W kategorii Junior startować będą modelarze urodzeni w latach 2000 - 2003
Modele zostaną ocenione na zasadzie "podoba, nie podoba".
Komisje sędziowskie przyznają trzy równorzędne wyróżnienia. W przypadku innej ilości modeli zasługujących na
wyróżnienie, ta ilość może być za zgodą sędziego głównego zmieniona.
Decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegały oprotestowaniu.
Organizator dopuszcza możliwość łączenia lub podzielenia klas jeśli ilość zgłoszonych modeli na to pozwoli.
Zgłoszenie modelu do X IKM jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu ustalonego przez organizatora.
Startujący dostarcza modele na miejsce rozgrywania X IKM na koszt własny.
Organizatorzy nie ubezpiecza modeli i zawodników.
Organizatorzy nie zapewnia wyżywienia i noclegów.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty startowej.
a) zgłoszenie poprzez formularz na stronie http://www.ismr.pl w terminie od 1 marca 2016 do 21 kwietnia 2016 roku
c) karty będą również dostępne w dniu otwarcia X IKM (sobota) na miejscu rozgrywania zawodów.
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Organizatorzy przewidzieli następujące nagrody specjalne:
- GRAND PRIX modeli Plastikowych w kategorii senior
- GRAND PRIX modeli Plastikowych w kategorii junior
- GRAND PRIX modeli Kartonowych w kategorii senior
- GRAND PRIX modeli Kartonowych w kategorii junior
- GRAND PRIX Modelarzy
- NAGRODA SPECJALNA "Za wprowadzenie sklepowego w zachwyt" od Sklepu Modelarskiego Hobby z
Inowrocławia
- NAGRODA 5-10-15 ( każdy uczestnik otrzymuje 5% rabatu, osoby które zdobyły wyróżnienie otrzymają 10%
rabatu, a finaliści IKM otrzymują 15% rabatu w sklepie Hobby w Inowrocławiu lub www.hobby-modelarski.pl). Rabat
obowiązuje do 31.07.2015. Rabaty się nie sumują.
Harmonogram X Inowrocławskiego Konkursu Modelarskiego
SOBOTA:
9:00 - 13:30 Przyjmowanie modeli i otwarcie X Inowrocławskiego Konkursu Modelarskiego
14:30 - 19:00 Praca Komisji Sędziowskich.
18:30 - Modelarski Wieczór Integracyjny
20:00 - Mistrzostwa Galaktyki w Piłce Nożnej
NIEDZIELA:
9:00 – 13:30 Wystawa dla zwiedzających
13:30 Ogłoszenie wyników
ok. 14:30 Zakończenie X Inowrocławskiego Konkursu Modelarskiego i wydawanie modeli

