
 

 
R E G U L A M I N 

 
1. Organizatorami konkursu są: 
  -Kraśnicki Klub Modelarski „PA-LO-OK” 
-Starostwo Powiatowe w Kraśniku 
-Urząd Miasta w Kraśniku 

  -Zespół Placówek Oświatowych Nr1 w Kraśniku 
  -IPMS – Polska 
 
2. Termin i miejsce konkursu: 
  -Konkurs odbędzie się w dniach  18-20 kwiecień 2008r. 
-Zespół Placówek Oświatowych Nr1 w Kraśniku ul. Kościuszki 23  
 
3. Rodzaj konkursu: 
    -Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć modelarze 
indywidualni oraz reprezentujący kluby i modelarnie itp. 
 
4. Cel konkursu: 
 - Celem konkursu jest popularyzacja modelarstwa, zainteresowań historycznych 
i technicznych wśród dzieci i młodzieży, promowanie walorów Ziemi 
Lubelskiej i miasta Kraśnika, promowanie aktywnej formy spędzania wolnego 
czasu. 
 
 5. Kategorie konkursowe: 
   -Konkurs zostanie rozegrany w następujących kategoriach: 
Modele 
plastikowe 

Klasa       Skala 

PL-1, 
PL-2, PL-2Ś 

1/24 - 1/35 
1/48 - 1/50 

Lotnicze 
oraz  
śmigłowce 
 

PL-3, PL-3Ś 1/72 - 1/144 

Artyleria PA-1 
PA-2 

1/76 – 1/48 
1/35 – i większe 

Pojazdy bojowe PB-1 
PB-2 

1/76 – 1/48 
1/35 –  i większe 

Pojazdy cywilne 
i motocykle 

PC-1 
PC-2 
PC-3 

1/76 – 1/48 
1/35 – 1/24 
1/18 – i większe  



Żaglowce PZ-1 
PZ-2 

1/200 – i większe 
1/250 – i mniejsze 

Statki (okręty) 
motorowe 

PM-1 
PM-2 

1/200 – i większe 
1/250 – i mniejsze 

Figurki PF-1 
PF-2 

1/24 –1/35 
1/9 – 1/16 

KARTONOWE KLASA RODZAJ 
 

Lotnicze KS-1 
 
KS-2 
 
KO 
KŚ 
KKR 

Samoloty śmigłowe 
jednosilnikowe  
Samoloty śmigłowe 
wielosilnikowe 
Samoloty odrzutowe 
Śmigłowce 
Kosmiczne 

Pojazdy 
wojskowe 

KK 
KG 

Kołowe 
Gąsienicowe 

Pojazdy cywilne KSZ 
 
KC 

Szynowe (także pociągi 
pancerne) 
Kołowe i gąsienicowe 

Statki  KŻ 
KM 

Żaglowce 
Motorowce 

Budowle KB  
Figurki  KF  
Dioramy: 
lotnicze 
kołowe 
morskie 

 
DL 
DK 
DM 

                                
Wykonanie z dowolnych 
materiałów, powierzchnia  
i skala dowolna. 

INNE (otwarta) KLASA RODZAJ 
Przekroje PR Modele plastikowe  

i kartonowe, skala 
dowolna 

Modele od 
podstaw 

MP Materiał, skala dowolny, 
dopuszcza się użycie w 
modelu 10% części 
fabrycznych 

GRUPY WIEKOWE:  
M - młodzik do 12 lat (urodzeni w roku 1996 i później), 
J - junior 13 - 17 lat (urodzeni w latach 1991 - 1995), 
S - senior, powyżej 18 lat  (urodzenie do 1990 r.). 

 
 
 



6. Uczestnictwo w konkursie: 
  -W konkursie może uczestniczyć modelarz wystawiający dowolną ilość 
własnoręcznie wykonanych modeli w każdej klasie, 
  -Dokumentacja nie jest obowiązkowa, w przypadku, gdy zawodnik chce 
uzyskać większą ilość punktów w konkursie, wymagany jest opis wykonanych 
przeróbek elementów, schematy malowań, foto, co najmniej rysunki w trzech 
rzutach i instrukcji zestawu, nie koniecznie oryginał. 
  -Konkurs w każdej klasie i kategorii wiekowej zostanie rozegrany przy udziale 
minimum pięciu modeli. 
  -W przypadku niewystarczającej liczby modeli, organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do łączenia kategorii wiekowych i konkursowych, 
  -W przypadku wątpliwości komisji sędziowskiej co do autorstwa modelu, 
sędziowie przewiduję możliwość przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej z 
zawodnikiem. 
 
7. Zgłoszenia do konkursu: 
  -Udział do konkursu można zgłosić w dniu dostarczenia modeli. 
-Karty zgłoszeniowe będą wypełniane przy dostarczeniu modeli. 
- Karty zgłoszeniowe (startowe) niewyraźnie wypełnione będą dyskwalikowały 
dany model. 

-W zgłoszeniu obowiązkowe będą następujące informacje: nazwisko, imię, 
wiek,  młodzik do 12 lat,  junior od 13 do 17 lat,  senior od 18 lat 
-miejscowość lub klub.  
 -Typ modelu, do jakiej klasy należy model, skala, zestaw. Szczegóły w karcie 
zgłoszenia 
-Nie obowiązkowe; adres zamieszkania. 
 
8. Przyjmowanie modeli: 
  -Zgłoszone modele przyjmowane będą w dniach 18.04.2008 od godz. 12.00 
do 18.00, 19.04.2007 r. od godz. 9.00 do 13.00. Inne godz. ustalić z Tomaszem. 
Frączkiem. kom. 0-691 377 763 frt@wp.pl 
  UWAGA: Modelarze którzy deklarują chęć przenocowania w Kraśniku z 
soboty na niedziele, modele będzie można dostarczyć w sobotę bezpośrednio 
przed oceną modeli, ale nie później jak do godz. 13.00. 
-Nocleg zapewniony jest z soboty na niedziele, na terenie szkoły, prosimy 
zaopatrzyć się w koce lub śpiwory 
  -Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia modeli nieprawidłowym ich 
pakowaniem i transportem. 
 
9. Opłata startowa: 
  Będzie pobierana tylko od seniorów w wysokości 10zł. 
 
 



10. Ocena modeli: 
  -Modele oceni i podziału nagród dokona Komisja Sędziowska powołana przez 
Organizatorów (sędzia główny). 
 
11. Nagrody i wyróżnienia: 
  -Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w odpowiednich kategoriach otrzymają 
nagrody, medale, dyplomy, 
  -Przewidziane są wyróżnienia i puchary, 
  -Każdy z uczestników otrzyma dyplom pamiątkowy za uczestnictwo. 
 
12. Wystawę modeli i zakończenie konkursu: 
  -Zakończenie konkursu nastąpi 20 kwietnia 2007. o godz.13.00. 
 
13. Adresy i telefony kontaktowe: 
  Zespół Placówek Oświatowych Nr 1                K.K.M. ,,PA-LO-OK” 
             ul. Kościuszki 23                                     ul. Szewska 10b 
               23-200 Kraśnik                                       23-200 Kraśnik 
           tel.: 0-81 825 24 25                                  kom. 0-691 377 763 

     e-mail. frt@wp.pl 
              
 

 Zapraszają  organizatorzy. 
W imieniu organizatorów  
 
Tomasz Frączek 


