
REGULAMIN 

Mistrzostw Polski Mikromodeli klas C Naviga 

1. Organizator Mistrzostw Polski Mikromodeli 

- Burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski 

- Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Dragon 

- Zarząd Główny LOK 

2. Termin i miejsce rozegrania Mistrzostw Polski Mikromodeli 

Termin: 29.09-01.10.2017 

Miejsce: Zamek Królewski w Sandomierzu 

   ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz 

3.Cel i zadania Mistrzostw Polski Mikromodeli 

- Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego wśród dzieci i młodzieży 

- Organizacja wystawy modelarskiej jako wydarzenia kulturowego dla mieszkańców 

- Promocja Sandomierza i powiatu sandomierskiego 

4. Program ramowy Mistrzostw Polski Mikromodeli  

29.09 (piątek)  – 1500-1900 – rejestracja modeli biorących udział w Mistrzostwach 

30.09 (sobota)  – 800 -1300  – rejestracja modeli biorących udział w Mistrzostwach 

   – 1500-1700 – odprawa sędziów i ocena zgłoszonych modeli 

  – od 1600     – atrakcje dla uczestników: zwiedzanie miasta, rejs po Wiśle, ognisko i inne 

01.10(niedziela) –800 -1400  – zwiedzanie wystawy, imprezy towarzyszące, występ chóru 

  – 1400        – oficjalne zakończenie Mistrzostw wraz z rozdaniem nagród 

5. Klasyfikacja i ocena modeli 

Modele biorące udział w Mistrzostwach Polski Mikromodeli ocenione zostaną zgodnie z aktualnym 

regulaminem sekcji C Naviga. Regulamin w języku polskim dostępny do pobrania na stronie Mistrzostw 

– sdragon.pl/mpm. 

5.1. Grupy wiekowe 

- junior  (nie więcej niż 18 lat) 

- senior (powyżej 18 lat) 

5.2. Modele dopuszczone do udziału w Mistrzostwach Polski Mikromodeli 

W Mistrzostwach Polski Mikromodeli można wystawić modele w klasach C-1 do C-8 (więcej na temat 

klas w regulaminie sekcji C Naviga) zbudowane w skali 1:250 i mniejsze. 

6. Opłaty startowe 

Od każdego wystawionego modelu pobierana jest opłata startowa w wysokości: 

- junior – 10zł 

- senior – 20zł 

7. Nagrody 

- Dyplom uczestnictwa dla każdego modelu 

- Dyplom i medal zgodny z oceną sędziowską modelu 

- Najlepszym modelom w danych klasach zostaną przyznane nagrody rzeczowe  



- Zostaną przyznane nagrody specjalne m.in.: 

 - Nagroda dla najlepszego modelu kartonowego do linii wodnej 

8. Postanowienia ogólne 

- w Mistrzostwach Polski Mikromodeli biorą udział modele wykonane zgodnie z odpowiednią klasą C 

- Mistrzostwa Polski Mikromodeli są konkursem otwartym, udział może wziąć każdy modelarz 

- każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy modele (maksymalnie 2 w jednej klasie C) 

- modele dostarczane i odbierane są na koszt uczestnika, modele nie są ubezpieczone 

- wyniki oceny sędziowskiej są ostateczne i nie dopuszcza się prawa do protestu 

- każdy zgłoszony model powinien posiadać świadectwo pomiarowe (do pobrania na stronie 

Mistrzostw) 

9. Imprezy towarzyszące 

W trakcie rozgrywania Mistrzostw Polski Mikromodeli przewidziana została wystawa modeli 

żaglowców (bez ograniczeń w skali). Wystawienie modelu wiąże się z koniecznością rejestracji i 

poniesieniem opłaty w wysokości 5zł. Wśród żaglowców biorących udział w wystawie zostaną wybrane 

najlepsze i uhonorowane one będą nagrodą Burmistrza Sandomierza oraz atrakcyjnymi nagrodami 

rzeczowymi. 

10. Zakwaterowanie i wyżywienie 

Koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy Mistrzostw Polski Mikromodeli pokrywają 

samodzielnie.  

Więcej informacji wkrótce. 

Na terenie miasta istnieje dodatkowo bogata baza noclegowa oraz działa wiele obiektów 

gastronomicznych. 

11. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Mistrzostw - sdragon.pl/mpm. 

 


