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V O L L E D I G  W E D S T R I J D R E G L E M E N T  

De inschrijving voor de nationale wedstrijd veronderstelt het aanvaarden van alle artikelen van dit reglement. 

A. DEFINITIES 

SCRATCH : Persoonlijke bouw waarvan het essentiële deel is samengesteld uit onderdelen die niet in de handel zijn te vinden.  Het gebruik 
van kleine onderdelen of accessoires is toegelaten (bvb. loopwielen voor een tank, schroef voor een vliegtuig, enz). 

CONVERSIE : Model uit de handel dat werd gewijzigd of omgebouwd om er het type, de benaming of het uitzicht van te veranderen (bvb. 
éénzitter omgebouwd tot tweezitter). Het verbeteren van fouten in de bouwdoos, het openen van panelen en zelfs de zeer doorgedreven 
detaillering (het gebruik van o.a. “Super-Detail Sets”) brengen een model niet onder bij CONVERSIE maar in een andere categorie. 

VACU : Gebruik van een warmte-gevormde bouwset. 

PLAAT OF SOKKEL : Elk model dat afzonderlijk of op een neutrale sokkel staat. Aanvaard worden de voorstellingen van startbanen, van 
vliegdekken, van rijbanen, etc. Het toevoegen van één of meerdere accessoires of figuren kan het model doen overgaan naar de categorie 
DIORAMA. De eindbeslissing zal genomen worden door de voorzitter van het organisatiecomité. 

COLLECTIE : Minimum 4 modellen met een eng onderling verband en op dezelfde schaal; bvb. 4 Spitfires, 4 GMC’s, 4 vliegtuigen van hetzelfde 
smaldeel, etc;  enkel op een neutrale sokkel. 

HUMOR : Model met een humoristisch karakter of verbouwing die niets te maken heeft met de werkelijkheid. 

STRAIGHT-FROM-THE-BOX : (SFB) Deze categorie omvat slechts deze modellen die zonder de minste persoonlijke transformatie, 
aanpassing, correctie of detaillering door de bouwer zelf en zonder behulp van zgn. “Aftermarket”-producten (o.a. alle sets van onderdelen in 
hars, geëtst en wit metaal) gebouwd werden. Verder wordt in deze categorie slechts toegelaten wat volgens het originele bouwplan 
“aangeleerd” of “gesuggereerd” wordt, zo bvb. het toevoegen van antennes of spandraden in getrokken sprue.  Er wordt een uitzondering 
gemaakt voor het gebruik van andere decals. Indien de modelbouwer geen decals wenst te gebruiken, mogen de voornaamste markeringen 
met de hand worden geschilderd. Geen van beide methodes zal bij de jurering echter een uitsluitend gegeven zijn t.o.v. modelbouwers die wél 
de originele decals gebruiken. 

Het model dient op het deksel van de doos of op een neutrale sokkel opgesteld en het bouwplan moet afgegeven worden aan het secretariaat 
tijdens de definitieve inschrijving op zaterdagmorgen; dit zal de jury toelaten de  “SFB”-hoedanigheid van het model te bevestigen. 

De niet-naleving van deze spelregels heeft tot automatisch en onmiddellijk gevolg de diskwalificatie van het stuk, zonder dat het naar een 
andere, aangepaste categorie overgaat. 

B. ALGEMEENHEDEN 

1. De wedstrijd is van het type “OPEN” en dus toegankelijk voor iedereen, lid of niet-lid van IPMS.  Enkel de deelname aan de “Wisselbeker 
IPMS Belgium” is voorbehouden aan de leden van IPMS Belgium. 

2. Om mee te dingen zal elke deelnemer een voorinschrijvingsformulier moeten invullen en het naar het secretariaat sturen vóór 02 oktober 
2017.  Men zal zorgen dat de omschrijving van het model op het inschrijvingsformulier volledig is (drukletters, max 40 letters); bvb. “MiG-21” is 
een te summiere omschrijving, “MiG-21, Congolese Air Force, 1985” is een geldige omschrijving. 

Elk stuk moet apart ingeschreven en voorgesteld worden, ttz. geen gemeenschappeljke sokkel/plaat voor verschillende stukken (collecties 
uitgezonderd). 

3. De inschrijvingsrechten worden als volgt bepaald en zullen tijdens de definitieve inschrijving op zaterdag- of zondagmorgen worden 
gevraagd : 

• Leden IPMS : • € 1,50 /model • Juniors : gratis 

• Niet-leden : • € 3,00 /model • Juniors : gratis 

• Late inschrijvingen : (na 02 Okt) € 4,00 /model  (Leden IPMS € 3) 

4. De mededingers mogen zoveel modellen voorstellen als ze wensen. In functie van de punten die door de jury worden toegekend is het 
mogelijk dat meerdere gouden, zilveren of bronzen medailles worden toegekend per categorie of dat sommige medailles niet worden 
toegekend. Alle prijzen worden dus niet noodzakelijk uitgereikt behalve voor de categorieën “Junior” waar goud, zilver of brons altijd 
toegekend worden. 

5. De modellen kunnen terug afgehaald worden op zondag na de bekendmaking der prijzen. 

C. DE MODELLEN 

1. De modellen zullen op zijn minst voor 75% (uitgezonderd voor de “OPEN” categorie) uit plastic of alle andere gelijkgesteld materiaal 
(giethars, polystyreen, putty, etc) bestaan. Voor de figuurtjes is metaal traditiegetrouw ook toegelaten. 

2. De modellen in materialen die niet voldoen aan de criteria van punt 1 hierboven, bv. hout, karton, papier, enz., zullen in de categorie 
“OPEN” ingeschreven worden.  Radiobestuurde modellen of modellen met motor worden niet aanvaard. 

3. Modellen die reeds werden bekroond (1ste, 2de of 3de plaats; goud, zilver of brons) tijdens vorige National Convention’s kunnen niet meer 
opnieuw meedingen. 

4. Elk deelnemer moet de ingestuurde modellen zelf hebben gebouwd. Zijn aanwezigheid op de wedstrijd is dan ook niet noodzakelijk maar 
gewenst. 

5. Het organisatiecomité behoudt zich het recht voor elk model uit te sluiten waarvan zij oordeelt dat het indruist tegen de goede smaak. 

D. DE JURY 

1. De jury zal bestaan uit leden van elke sectie van IPMS-Belgium, buitenlandse IPMS-leden, onafhankelijke modelbouwers en beroepslui. 

2. Een jurylid mag deelnemen aan de wedstrijd, maar kan niet jureren in de categorie waarin hij zelf meedingt. 

3. Elke categorie wordt door minimum drie juryleden beoordeeld. 

4. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk; geen enkele klacht zal worden aanvaard. 

E. DE CATEGORIEËN 

1. Bij het inschrijven vermeldt de deelnemer in welke categorie hij met elk van zijn modellen wenst mee te dingen.  Zodra een model op een 
wedstrijdtafel staat opgesteld maar niet aan de categorievereisten voldoet, verandert het niet meer van categorie en zal het bij de kwotering 
door de jury ook niet meer in aanmerking genomen worden. 
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2. Met het oog op een betere informatie van het publiek en de jury, wordt er aan de bouwer gevraagd een verklarende fiche (formaat A5, 
max. 21 x 15 cm) over zowel het model als het werkelijke onderwerp naast het model te plaatsen. Het bestaan van welk teken dan ook op het 
model of de fiche dat toelaat de auteur van het model te herkennen, heeft de onmiddellijke uitsluiting van het model tot gevolg.  Het plaatsen 
van andere documenten (bvb. fotoalbum) naast het model is dan ook niet toegelaten.  In de categorieën “conversie” en “scratch” wordt 
aangeraden de aard van de wijzigingen en de bouwvolgorde op de fiche aan te geven. 

3. Geen enkele herschikking van één of meerdere categorieën is toegelaten, wat ook het aantal deelnemers weze. Krijgt een categorie geen 
inschrijvingen, dan wordt ze geannuleerd. 

F. JUNIOREN 

Junioren (minder dan 16 jaar op 14 oktober 2017) mogen kiezen of ze deelnemen in categorieën die voor hen zijn voorbehouden (J1 tot J3) 
dan wel in andere categorieën. Een stuk kan echter in slechts één categorie meedingen. 

G. WISSELBEKER IPMS BELGIUM 

Deelname aan deze wisselbeker is voorbehouden voor leden van IPMS Belgium. 

Dit is geen aparte categorie: de wisselbeker is een speciale prijs die toegekend wordt aan de beste realisatie in Belgische kleuren, gekozen uit 
alle categorieën van de nationale wedstrijd. De wisselbeker blijft eigendom van IPMS Belgium en zal bij elke National Convention worden 
tentoongesteld; de winnaar ontvangt een herdenkingsplaquette, terwijl een naamplaatje met zijn naam op de wisselbeker zal aangebracht 
worden. Wie driemaal de wisselbeker wint, wordt er de definitieve eigenaar van. Elk stuk dat aan de wisselbeker deelneemt wordt in de 
desbetreffende categorie ingeschreven met daarbij een kruisje in de daartoe voorziene kolom.  

D E  C A T E G O R I E Ë N  

JUNIORS 

Alle schalen, alle types 
J1 Minder dan 10 jaar 
J2 Van 10 tot minder dan 13 jaar 
J3 Van 13 tot minder dan 16 jaar 

VLIEGTUIGEN 

A1 Burger, 1/144 & kleiner 
A2 Burger, groter dan 1/144 
A3 Militaire, propeller(s), 1/72 & kleiner 
A4 Militaire, jets, 1/72 & kleiner 
A5 Militaire, propeller(s), 1/48 
A6 Militaire, jets, 1/48 
A7 Mil., propeller(s) & jets, 1/35 & groter 
A8 Helikopters, alle schalen 
A9 Vacu & scratch, alle schalen 
A10 Conversies, alle schalen 
A11 Diorama’s, alle schalen 
A/SFB Vliegtuigen “Straight from the Box” 
A/Egg Vervormd, alle schalen 

MILITAIRE VOERTUIGEN 

VM1 1/72 & kleiner 
VM2 1/48 
VM3 Op wielen, 1/35 & groter 
VM4 Op rupsen, 1/35 & groter 
VM5 Scratch, alle schalen 
VM6 Conversies, alle schalen 
VM7 Diorama’s, alle schalen 
VM/SFB “Straight from the Box” 

BURGERVOERTUIGEN 

VC1 Toerisme of competitie, alle schalen 
VC2 Motoren, alle schalen 
VC3 Vrachtwagens, alle schalen 
VC4 Vacu, Scratch & Conversies, alle schalen 
VC5 Diorama’s, alle schalen 
VC/SFB “Straight from the Box” 

FIGUREN 

F1 54 ~ 75 mm 
F2 90 ~ 120 mm 
F3 Bustes, alle schalen 
F4 NIEUW ! Tin flat 
F5 Dioramas, alle schalen 

SCHEPEN 

MA1 Zeil & motor, groter dan 1/600 
MA2 Zeil & motor, 1/600 & kleiner 
MA/SFB “Straight from the Box” 

COLLECTIE 

COL Minimum 4 modellen op neutrale sokkel en op dezelfde schaal 

SCIENCE-FICTION 

SF Alle schalen, alle types 

DIVERSEN & HUMOR 

DIV Alle modellen die niet in één van de vorige categorieën 
passen of die een humoristisch karakter hebben. 

OPEN 

OPN Andere materialen dan plastic (karton, hout, enz.) 












