Regulamin Konkursu
na najlepszy moduł oraz tabor kolejowy
zaprezentowany na makiecie modułowej
podczas Festiwalu KOLEJ W MINIATURZE w Sosnowcu
Cel konkursu
Konkurs ma na celu prezentację i promocję osiągnięć, zaangażowania i pracy modelarskiej
modelarzy w materii kolejowego hobby.
Uczestnictwo
W konkursie biorą udział osobno moduły oraz osobno tabor kolejowy, które zostały zgłoszone do
konkursu spośród wcześniej zgłoszonych i przyjętych do prezentacji w układzie makiety modułowej
na Festiwalu KOLEJ W MINIATURZE w Sosnowcu.
Kategorie
Organizator przewiduje dwie kategorie:
1. Moduł pojedynczy lub układ modułów tworzący pewną całość.
2. Tabor kolejowy. Do tej kategorii zalicza się lokomotywy, pojedyncze wagony, całe składy oraz
inne pojazdy szynowe.
Komisja sędziowska
1. Komisję sędziowską powołuje organizator – Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Katowicach.
2. W skład komisji wchodzi przedstawiciel organizatora oraz po jednym przedstawicielu każdego
klubu, którego moduły lub tabor jest prezentowany w układzie makiety modułowej.
Ocena
1. W kategorii moduły pod uwagę brane są następujące kryteria oceniania (w skali od 0 do 10
punktów za każde kryterium, max 40 punktów):
a. Ogólne wrażenie,
b. Jakość wykonania,
c. Pracochłonność (w rozumieniu stopnia uszczegółowienia – ilość i jakość szczegółów
i detali),
d. Wierność (w rozumieniu – realność) odwzorowania elementów infrastruktury kolejowej
i otoczenia z rzeczywistością.
2. W kategorii tabor kolejowy pod uwagę brane są następujące kryteria oceniania (w skali od 0 do 10
punktów za każde kryterium, max 40 punktów):
a. Ogólne wrażenie,
b. Jakość wykonania,
c. Zgodność z oryginałem,
d. Stopień wydetalizowania, w tym dodatkowe elementy urealniające model (np. detale,
oświetlenie, dźwięki, ruchome elementy).
3. Za każde kryterium juror może przyznać od 0 do 10 punktów. Punktacja w ramach każdego
z kryteriów jest średnią ocen jurorów. Ostateczną ocenę stanowi suma punktów otrzymanych
w każdym z kryteriów.
4. Na podstawie ilości uzyskanych punktów Komisja ustala lokatę w konkursie.
5. Ocena i decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega żadnym odwołaniom.

