
Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy wraz z władzami miasta mają zaszczyt zaprosić 
wszystkich modelarzy: młodzików – juniorów – seniorów z całego kraju i zza granicy na: 

XXII MIĘDZYNARODOWY KONKURS MODELI REDUKCYJNYCH 

„ŚWIDNICA - JUNIOR 2018" 
1. ORGANIZATORZY: 

Urząd Miejski w Świdnicy 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy  

Młodzieżowy Dom Kultury  im.Mieczysława Kozara - Słobódzkiego  w Świdnicy ul.Nauczycielska 2,   
 

2. MIEJSCE I TERMIN:  

 
Konkurs odbywa się w ramach  kontynuacji Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 

Konkurs modeli odbędzie się w dniach 17-18.03.2018r. w Szkole Podstawowej nr 2,  
ul. Ofiar Oświęcimskich 30, 58-100 Świdnica. 

link do mapy:   https://goo.gl/XpfW5W 

Rozpoczęcie konkursu w dniu 17.03.2018r. (sobota). Przyjmowanie modeli od godz. 
10.00 do 13.00. 

Uroczyste zakończenie konkursu i rozdanie nagród w dniach 18.03.2018 r. od godz. 
13.00. Wydawanie modeli (po uroczystym zakończeniu) ok. godz. 14.00. 

 

3. CELE WYSTAWY I KONKURSU: 

 popularyzacja modelarstwa redukcyjnego plastikowego i kartonowego  

 popularyzacja zainteresowań technicznych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych,  

 poszerzenie kręgu osób zainteresowanych lotnictwem i wiedza techniczną,  

 promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu przez młodzież i osoby dorosłe 
naszego miasta i regionu .  

 propagowanie współpracy transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita 
Polska  

 promowanie walorów historyczno-krajobrazowych naszego miasta  

 



4. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE: 

    -  w konkursie mogą brać udział modelarze zrzeszeni i nie  zrzeszeni. 

    -  w jednej klasie modelarz może wystawić dowolną ilość modeli. 

    -  konkurs w danej klasie zostanie rozegrany, jeżeli zgłosi się   minimum 5 modelarzy 

    -  modele, które w poprzedniej edycji konkursu zajęły miejsca 1, 2 lub 3 - nie będą oceniane  

    -  w przypadku małej ilości zawodników w klasie istnieje możliwość łączenia klas i kategorii wiekowych. 

Organizator  zastrzega sobie prawo zmian regulaminowych, jeżeli nastąpi taka konieczność. 

5.      ZGŁOSZENIA DO KONKURSU I PRZYJMOWANIE MODELI: 

 obecność modelarzy nie jest obowiązkowa, modele mogą być dostarczone przez osoby upoważnione. 
 modele przyjmowane będą na podstawie karty zgłoszenia otrzymanej w dniu rozpoczęcia konkursu .(karta 

do pobrania ze strony internetowej www.mdk.swidnica.pl) 
 w konkursie może uczestniczyć modelarz z dowolną liczbą samodzielnie wykonanych modeli 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- DO 18 LAT, SENIOR-POWYŻEJ 18 LAT 

 zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną, należy przesłać kartę zgłoszenia na e-mail: 
sekretariat@mdk.swidnica.pl. Kartka zgłoszenia w załączniku lub na stronie www.mdk.swidnica.pl  

Link do Karty Zgłoszenia: http://www.mdk.swidnica.pl/wp-content/uploads/2018/01/Karta-zgłoszenia.doc   

6. KLASY STARTOWE I KATEGORIE WIEKOWE – MODELE PLASTIKOWE 

 S1 samoloty 1:32 i większe  - MŁODZIK/JUNIOR/SENIOR 
 S2 samoloty 1:48  - MŁODZIK/JUNIOR/SENIOR 
 S3 samoloty 1:72  - MŁODZIK/JUNIOR/SENIOR 
 S4 samoloty 1:144  - MŁODZIK/ JUNIOR/SENIOR 
 S5 samoloty cywilne (bez podziału na skale)  - MŁODZIK/JUNIOR/SENIOR 
 S6śmigłowce 1:72  - MŁODZIK/JUNIOR/SENIOR 
 S7 śmigłowce 1:48 i większe -MŁODZIK/ JUNIOR/SENIOR 
 PG1 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:87 – 1:72 - MŁODZIK/JUNIOR/SENIOR 
 PG2 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:35-1:24,  -  MŁODZIK/JUNIOR/SENIOR 
 PK1 pojazdy wojskowe kołowe 1:87 – 1:72 - MŁODZIK/ JUNIOR/SENIOR 
 PK2 pojazdy wojskowe kołowe 1:35-1:24,  - MŁODZIK/ JUNIOR/SENIOR 
 PCO pojazdy cywilne osobowe - MŁODZIK/ JUNIOR/SENIOR 
 PCC pojazdy cywilne ciężarowe lub techniczne - MŁODZIK/JUNIOR/SENIOR 
 PWR pojazdy wyścigowe i klasy WRC - MŁODZIK/JUNIOR/SENIOR 
 DS dioramy lotnicze - MŁODZIK/ JUNIOR/SENIOR 
 DL dioramy lądowe - MŁODZIK/JUNIOR/SENIOR 
 F1 figurki – wszystkie skale - MŁODZIK/JUNIOR/SENIOR 
 O1 modele statków i okrętów – wszystkie skale - MŁODZIK/ JUNIOR/SENIOR 
 K   modele kolejowe-wszystkie skale - MŁODZIK/ JUNIOR/SENIOR 

 

 



 7. KLASY STARTOWE I KATEGORIE WIEKOWE – MODELE KARTONOWE 

 K S1 - samoloty tłokowe jednosilnikowe - MŁODZIK/JUNIOR/SENIOR 
 K S2 - samoloty tłokowe wielosilnikowe - MŁODZIK/JUNIOR/SENIOR 
 K S3 - samoloty odrzutowe - MŁODZIK/JUNIOR/SENIOR 
 K H - helikoptery - MŁODZIK/JUNIOR/SENIOR 
 K OM - okręty i statki motorowe - MŁODZIK/JUNIOR/SENIOR 
 K Pk - pojazdy wojskowe kołowe - MŁODZIK/JUNIOR/SENIOR 
 K Pg - pojazdy wojskowe gąsienicowe - MŁODZIK/JUNIOR/SENIOR 
 K Pc - pojazdy cywilne - MŁODZIK/JUNIOR/SENIOR 
 K B - budowle - MŁODZIK/ JUNIOR/SENIOR 

UWAGA!!! podział na skale modeli ustali komisja sędziowska w zależności od ilości zgłoszeń i 
możliwości organizatora 

 .8.OCENA SĘDZIOWSKA: 

- Modele będą oceniane według zasady „podoba się – nie podoba się”. W związku z tym   nie jest obowiązkowo 
wymagana dokumentacja.. 

- oceny dokona komisja sędziowska zaproszona przez organizatora. 

    9.PUNKTACJA ZESPOŁOWA: 

      Punktacja zespołowa ustalana będzie wg. ilości zdobytych wyróżnień. 

 10. NAGRODY SPECJALNE:    

PUCHAR DYREKTORA MDK - ZA NAJLEPSZY MODEL W POLSKICH BARWACH 
NAWIĄZUJĄCY DO 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

TRUTNOWSKI SMOK -  ZA NAJLEPSZY MODEL W CZESKICH BARWACH 

ŚWIDNICKI GRYF – ZA NAJLEPSZY MODEL W POLSKICH BARWACH 

INDYWIDUALNIE:  

- wszyscy modelarze z kategorii wiekowej MŁODZIK otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

- Najlepszym zawodnikom w kategorii wiekowej JUNIOR i SENIOR w danej klasie startowej organizator 
przyznaje wyróżnienie w formie okolicznościowych medali i dyplomu uczestnictwa. 

DODATKOWE NAGRODY OD SPONSORÓW I ZAPRZYJAŻNIONYCH KLUBÓW MODELARSKICH! 

 ZESPOŁOWO:   

    -pierwsze trzy zespoły otrzymują dyplomy i puchary. 

      11. INFORMACJE:  

     - informacji udziela: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY w Świdnicy, (58-100), ul.Nauczycielska 2,  

         tel. (074) 851 33 30, 500 632 005  w godz. od 8oo do 16oo  

      E-mail: mdkswidnica@poczta.onet.pl,                  http://www.mdk.swidnica.pl 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
z późn. zm.) 
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