INFORMATOR
III Inowrocławski Konkurs Modelarski
Memoriał Benedykta Kempskiego
Inowrocław – Klub KSM „Przydomek”
18-19 kwietnia 2009 r.
1. Konkurs odbywa się w formule otwartej, bez podziału na kategorie standard i waloryzowaną.
2. Konkurs odbywa się w kategoriach modeli plastikowych i modeli kartonowych z podziałem na następujące klasy
:
Dla modeli kartonowych:
KS – samoloty i śmigłowce
KK – pojazdy kołowe
KG – pojazdy gąsienicowe
KS – pojazdy szynowe
KO – statki i okręty (w tym żaglowce)
KB – budowle
KI – pozostałe modele, niewymienione w powyższych klasach
Dla modeli plastikowych
PS-1 – samoloty i śmigłowce w skalach większych niż 1:48
PS-2 – samoloty śmigłowce w skali 1:48 i mniejszych
PO-1 – statki i okręty (w tym żaglowce) w skalach większych niż 1:500
PO-2 – statki i okręty w skali 1:500 i mniejszych
PP-1 – pojazdy w skalach większych niż 1:48
PP-2 – pojazdy w skali 1:35 i mniejszych
PF-1 – figurki w skalach większych niż 1:16
PF-2 – figurki w skali 1:16 i mniejszych
PA – artyleria bez własnego napędu
PD – dioramy
PI – pozostałe modele, niewymienione w powyższych klasach
Organizator zastrzega sobie prawo do dzielenia lub łączenia klas konkursowych w wypadku zaistnienia takiej konieczności.
Warunkiem rozegrania klasy jest zgłoszenie do niej, co najmniej trzech modeli, przez co najmniej dwóch różnych
zawodników.
3. Konkurs odbywa się osobno dla grup wiekowych junior i senior. Do kategorii „junior” zaliczane są automatycznie modele
zgłoszone przez zawodników urodzonych w roku 1991 lub później.
Niezbędnym warunkiem jest podanie daty urodzenia zawodnika na karcie zgłoszenia. Brak tej daty powoduje
automatyczne przeniesienie modelu do grupy „senior”.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie modelu do miejsca rozegrania konkursu i czytelne wypełnienie
karty zgłoszenia. Uczestnicy dostarczają modele na koszt własny.
Osobiste stawiennictwo zawodnika na konkursie nie jest wymagane, niemniej będzie bardzo mile widziane ze względów
towarzyskich.
5. W przypadku modeli, w których dokonano znaczących zmian w stosunku do zestawu fabrycznego (zmiany wersji,
konfiguracji, malowania nieprzewidziane instrukcją), zalecane jest dołączenie dokumentacji wprowadzonych zmian, które
nie jest obowiązkowe, ale będzie znaczącą pomocą dla komisji sędziowskiej w przypadku ewentualnych wątpliwości.
6. Modele, które w poprzednich edycjach Inowrocławskiego Konkursu Modelarskiego zajęły miejsca medalowe nie mogą
brać udziału w konkursie, natomiast ich obecność na wystawie pokonkursowej jest jak najbardziej pożądana i mile
widziana.
7. Od uczestników nie pobiera się żadnych opłat startowych, manipulacyjnych, ani żadnych innych.
8. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę modeli w każdej klasie.
9. Oceny modeli dokonują komisje sędziowskie, osobne dla modeli kartonowych i modeli plastikowych, pracujące pod
kierownictwem Sędziego Głównego konkursu.
4. Komisje sędziowskie ustalają w każdej klasie kolejność miejsc 1 – 3, pozostałe modele nie będą klasyfikowane.
5. Klasyfikacji w każdej klasie podlegają tylko dwa najlepsze modele jednego uczestnika w każdej klasie.
6. Zdobywcy miejsc 1 – 3 w każdej klasie zostaną uhonorowani przez organizatora, co najmniej medalami i dyplomami.
7. Przewiduje się również nagrody specjalne, o których na razie nie będziemy wspominać, ponieważ negocjacje jeszcze
się toczą.

Program zawodów
Sobota – 18 kwietnia
9.00 – 16.00 – Przyjmowanie modeli do konkursu
16.00 – Ocena sędziowska
Niedziela – 19 kwietnia
9.00 – 14.00 – Wystawa pokonkursowa
14.00 – Uroczystość wręczenia medali i dyplomów, zakończenie konkursu
Miejsce rozegrania zawodów:
Klub KSM „Przydomek”
88-100 Inowrocław
ul. Marulewska 7
tel. 052 3574823
INFORMACJE DODATKOWE
Organizatorzy konkursu nie zapewniają miejsc noclegowych dla uczestników, ani nie pośredniczą w
rezerwacji takowych.
Uczestnicy przyjeżdżają do Inowrocławia i spędzają w nim czas na koszt własny.
Co do atrakcji dodatkowych w trakcie trwania konkursu – negocjacje w toku.
Informacje o konkursie można też znaleźć na stronie internetowej:
www.szami.republika.pl
Www.ismr.szeroka5.pl
Wspierają konkurs:
IBG MODELS

04-603 Warszawa ul.B.Hertza 2

HIT BIS 35-205 Rzeszów, ul. Przy Torze 1
GreMir Models
APM MODEL Andrzej Małysz, Piotr Małysz 20-454 Lublin ul. Traugutta 5a
Cobi S.A. 04-858 Warszawa ul. Patriotów 193/195
DREAM Spółka Jawna CENTRALA

95-050 Konstantynów Łódzki ul. Srebrzyńska 5/7

Hobby 88-100 Inowrocław ul.Szeroka 5
Wydawnictwo WAK 51-126 Wrocław ul. Pleszewska 16/19
Firma Komputerowa ABC Marek Roloff 88-100 Inowrocław Rynek 2

,

altur

Biuro Podróży “altur” 88-100 Inowrocław ul..Szeroka 5

neoINK 88-100 Inowrocław ul.Marulewska 7
Starosta Inowrocławski
Przewodniczący Rady Miasta Inowrocławia

