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CEL KONKURSU:  
Celem konkursu jest popularyzacja modelarstwa plastikowego, zainteresowań technicznych  

i historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promowanie aktywnej formy spędzania 
wolnego czasu oraz chęć zainteresowania społeczeństwa lotnictwem i modelarstwem.  
 
TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:  
16 - 17 LISTOPADA 2019 roku  
SALA KONFERENCYJNA SIEDZIBY SPÓŁDZIELNI 
UL. PADEREWSKIEGO 65  
40-282 KATOWICE 
 
sobota  
w godz. 8.00 – 12.00 - przyjmowanie modeli, giełda modelarska  
w godz. 11.00 – 18.00 - wystawa modeli, giełda modelarska  
15.30 - odprawa sędziów i ocena modeli,  
niedziela  
w godz. 9.00 – 12.00 - wystawa modeli, giełda modelarska  
godz. 12.15 - ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i zakończenie konkursu.  
 
RODZAJ KONKURSU:  
Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni 

w klubach i modelarniach; liczba i wiek uczestników jest nieograniczona.  
 
GRUPY WIEKOWE:  
Przewiduje się podział na grupy wiekowe:  
M – młodzik, do 13 lat   
J – junior, 13 – 18 lat  

S – senior, powyżej 18 lat  
 
 
 
 
 
 
 



PRZYJMOWANIE MODELI:  
Do konkursu przyjmowane będą tylko modele plastikowe wykonane własnoręcznie przez 
modelarzy. W przypadku wątpliwości, co do autorstwa zgłoszonego modelu, organizatorzy 
przewidują przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z zawodnikiem, a w przypadku jego 

nieobecności zastrzegają sobie prawo dyskwalifikacji modelu.  
NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE MODELE NAGRODZONE W POPRZEDNIEJ EDYCJI KONKURSU.  
 
ZGŁOSZENIA MODELI:  
Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 modele w klasie. 
W klasyfikacji uwzględniany będzie najlepszy model jednego uczestnika w danej klasie.  

ZAWODNICY PROSZENI SĄ O NADESŁANIE ZGŁOSZENIA DO 13.XI.2019 ROKU. 

Zgłaszanie i rejestracja modeli WYŁĄCZNIE ON - LINE. 

Rejestracja polega na pobraniu ze strony: https://smpaderewski.pl formularza 

zgłoszeniowego, wypełnieniu go i odesłaniu na adres: rezonans@smpaderewski.pl. 

 
 
OCENA MODELI:  
Ocena zgłoszonych modeli w poszczególnych grupach rodzajowych, nastąpi tylko  
w przypadku zgłoszenia minimum trzech modeli, trzech różnych zawodników. W przypadku 
braku wymaganej ilości modeli, sędziowie mają prawo łączenia grup wiekowych (tylko 
młodszej do starszej), zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana 
przez organizatorów wg zasady podoba się – nie podoba się. Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo własnej interpretacji regulaminu, decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne  
i nie podlegają oprotestowaniu.  
 
OPŁATY:  
Od każdego uczestnika, pobierana będzie opłata startowa w wysokości:  

junior - 5.00 zł od zawodnika bez względu na liczbę modeli,  
senior - 10.00 zł od zawodnika bez względu na liczbę modeli.  
 
NAGRODY:  
Dla najlepszych modelarzy w grupach juniorów i seniorów zostaną przyznane dyplomy  
i medale oraz: 
 

nagroda główna 
- Puchar Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 
- Puchar Przewodniczącego Rady Nadzorczej - dla najlepszego juniora, 
- Puchar Przewodniczącego Rady Nadzorczej - dla najlepszego młodzika 

nagrody specjalne 
- Nagroda za najlepszy model Kampanii Wrześniowej, 
- Nagroda za dioramę, 
- Nagroda za najlepszy model pojazdu opancerzonego, 
- Nagroda za najlepszy model pojazdu cywilnego. 

 
O R G A N I Z A T O R  
 
Powyższy program ma charakter roboczy i może ulec małym zmianom (zmianie nie podlegać 
będzie opłata startowa). 
 
 
 
 

 

https://smpaderewski.pl/


KLASY MODELI:  
 
*Klasy startowe:*  
S1 -- samoloty cywilne 1:144 – 1:32 junior /senior  

S2 -- samoloty 1:48/1:50, standard –/junior /senior  
S3 -- samoloty 1:48/1:50, otwarta - BEZ PODZIAŁU WIEKOWEGO  
S4 -- samoloty 1:72, standard - junior / senior  
S5 -- samoloty 1:72, otwarta - BEZ PODZIAŁU WIEKOWEGO  
S6 -- samoloty 1:32 i większe - BEZ PODZIAŁU WIEKOWEGO 
SM -- samoloty i śmigłowce - młodzik  

S10 -- śmigłowce 1:72 i 1:48 i większe - junior/ senior 
A1 -- artyleria 1:76-1:16 bez własnego napędu - BEZ PODZIAŁU WIEKOWEGO  
PG1 -- pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:87 -- 1:72, standard - junior/ senior  
PG2 -- pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:87 -- 1:72, otwarta - BEZ PODZIAŁU WIEKOWEGO  
PG3 -- pojazdy wojskowe gąsienicowe i kołowe 1:48 - junior /senior  
PG4 -- pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:35 -- 1:24, standard - junior /senior  

PG5 -- pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:35 --1:24, BEZ PODZIAŁU WIEKOWEGO  
PK1 -- pojazdy wojskowe kołowe 1:87 -- 1:72, standard - junior / senior  
PK2 -- pojazdy wojskowe kołowe 1:87 -- 1:72, otwarta - BEZ PODZIAŁU WIEKOWEGO  
PK4 -- pojazdy wojskowe kołowe 1:35 -- 1:24, standard - junior /senior  
PK5 -- pojazdy wojskowe kołowe 1:35 -- 1:24, otwarta - BEZ PODZIAŁU WIEKOWEGO 
PWM -- pojazdy wojskowe - młodzik   
M -- motocykle - junior/ senior 
PCO -- pojazdy cywilne osobowe - junior/ senior 
PCC -- pojazdy cywilne ciężarowe lub techniczne - senior /junior 
PCM -- pojazdy cywilne - młodzik 
DS -- dioramy lotnicze - BEZ PODZIAŁU WIEKOWEGO  
DL -- dioramy lądowe 1:87 -- 1:35 - senior /junior 
DM -- dioramy - młodzik 

F1 -- figurki piesze 1:35 - BEZ PODZIAŁU WIEKOWEGO 
F2k -- figurki konne - BEZ PODZIAŁU WIEKOWEGO 
F3 -- popiersia - BEZ PODZIAŁU WIEKOWEGO  
F4 -- figurki 1:16 i większe - BEZ PODZIAŁU WIEKOWEGO 
O1 -- statki i okręty, skala od 1:35 do 1:350 i mniejsze - BEZ PODZIAŁU WIEKOWEGO 
SF – modele sceince-fiction - BEZ PODZIAŁU WIEKOWEGO 

 
STANDARD - model wykonany „z pudełka” bez zestawów waloryzujących i własnych 
modyfikacji. 
 
OTWARTA - MODELE Z WYKORZYSTANIEM DOSTĘPNYCH ZESTAWÓW WALORYZUJĄCYCH I 
WŁASNYMI MODYFIKACJAMI. 

 
W zależności od liczby modeli organizatorzy dopuszczają możliwość łączenia lub rozdzielania 
klas startowych i kategorii wiekowych. 
 
 
SPRAWY ORGANIZACYJNE: 
 

Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników i modeli. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt 
własny, organizatorzy nie zapewniają rezerwacji noclegów. 
 
Osoby pragnące wystawiać stoiska modelarskie proszone są o skontaktowanie się  
z organizatorem minimum na 14 dni przed imprezą    LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. 

 

 



 

 

 

 

 

JAK SIĘ DO NAS DOSTAĆ 
 

 
ADRES: 

SM IM. I.J PADEREWSKIEGO 

UL. PADEREWSKIEGO 65  

40-282 KATOWICE 

OSIEDLE PADEREWSKIEGO 

 

50.249523, 19.038261 
 


