
XXX. Wrocław Model Expo 

„Światowid 2010” 
WROCŁAW 08-09. 05. 2010 

 

Organizatorem imprezy jest Sekcja Modelarstwa Redukcyjnego przy Ośrodku Działań 

Twórczych "Światowid" we Wrocławiu, IPMS Wrocław oraz Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony 

Kraju. Zawody zostaną rozegrane w dniach 08-09.05.2010r. w ODT "Światowid", 51-661 

Wrocław, ul. Sempołowskiej  54A. W ramach imprezy odbędą się 3 niezależne konkursy: 
 

I . Konkurs Światowida 
Klasa 1 -  modele lotnicze skala 1:72 

Klasa 2 -  modele lotnicze skala 1:48 

Klasa 3 - modele lotnicze 1:24 – 1:32  

Klasa 4 - modele pojazdów wojskowych skala 1:35 i 1:48 

Klasa 5 - modele pojazdów wojskowych skale 1:72 - 1:87 

 

W Konkursie Światowida nie będzie podziału na kategorie wiekowe. Do modelu musi być 

dołączona dokumentacja (plany w skali, zdjęcia, rysunki, schemat malowania). Zawodnik może 

wystawić w każdej klasie tylko dwa własnoręcznie wykonane modele. W celu zapewnienia 

większego bezpieczeństwa modeli prosimy o ich przytwierdzanie na stałe do podstawek. Ocena 

modeli odbywać się będzie według regulaminu zamieszczonego m.in. na stronie internetowej ODT 

Światowid. Zawodnicy zajmujący pierwsze miejsca otrzymają statuetkę, a drugie i trzecie miejsce 

medale. Przewidziane są także nagrody specjalne: dla zwycięzców w klasie 4 i 5 (modele pojazdów 

wojskowych) ufundowane przez Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju; za najlepszy model w 

barwach polskich ufundowaną przez Dowódcę Sił Powietrznych oraz Grand Prix za najlepszy 

model konkursu. Modele zgłoszone do klasy 1 będą dodatkowo brały udział w Memoriale Jerzego 

Jabłońskiego.  

 

II. Konkurs Otwarty  (bez podziału na kategorie wiekowe) 

Klasa 6 - modele samolotów z napędem śmigłowym 1:72 

Klasa 7 – modele samolotów odrzutowych 1:72 

Klasa 8 – modele samolotów z napędem śmigłowym 1:48 

Klasa 9 – modele samolotów odrzutowych 1:48 

Klasa 10 - modele lotnicze 1:32  i 1:24 

Klasa 11 – modele śmigłowców – wszystkie skale 

Klasa 12 - modele gąsienicowych pojazdów wojskowych 1:35 

Klasa 13 – modele kołowych pojazdów wojskowych 1:35 

Klasa 14 – modele pojazdów wojskowych (kołowe i gąsienicowe) 1:48 

Klasa 15 - modele gąsienicowych pojazdów wojskowych 1:87 - 1:72 

Klasa 16 – modele kołowych pojazdów wojskowych 1:87 – 1:72 

Klasa 17 – artyleria – 1:48 – 1:35 

Klasa 18 - modele samochodów osobowych 1:43 – 1:8 

Klasa 19 - modele samochodów ciężarowych 1:43 – 1:8 

Klasa 20  - modele okrętów (wszystkie rodzaje - żaglowce i motorowce, wszystkie skale) 

Klasa 21 -  dioramy lotnicze  

Klasa 22 - dioramy z pojazdami 

Klasa 23 - figurki 54 – 89 mm 

Klasa 24  -  figurki 90 mm i większe 

Klasa 25 - winietki (wszystkie skale, co najmniej 2 figury, maks. podstawka 15 x 15 cm) 

Klasa 26 – kolekcje modelarskie (od 5 do 8 modeli powiązanych tematycznie) 

Klasa 27 – modele SF (science fiction)  

 

III. Konkurs Otwarty Junior  
 



Młodzicy  (wiek do lat 12)      

Klasa 28 - modele lotnicze (wszystkie skale)  

Klasa 29 - modele pojazdów wojskowych (wszystkie skale) 

Klasa 30 - dioramy  

 

Juniorzy  (wiek od 13 do 17 lat) 

Klasa 31 - modele lotnicze (wszystkie skale)  

Klasa 32 - modele pojazdów (wszystkie skale)  
Klasa 33 -  dioramy  

 

W Konkursach Otwartym oraz Otwartym Junior nie jest wymagana dokumentacja. 
Komisje sędziowskie dokonają wyboru trzech najlepszych modeli w każdej klasie. Dla zwycięzców 

przewidziane są medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe (dla młodzików i juniorów). 

Przygotowane są także nagrody specjalne ufundowane przez sponsorów (m.in. ACE Publication, 

Eduard Polska, ODT Światowid). 

 

    

Zasady oceny modeli pojazdów w konkursie Światowida 

Wrocław Model Expo 2010 

1 Wygląd ogólny 10 

2 
Symetria i wzajemne położenie elementów 

modelu 
9 

3 Czystośd wykonania modelu 9 

4 Stopieo trudności modelu 9 

5 
Zaznaczenie elementów ruchomych: klapy, 

włazy, pokrywy 
3 

6 Kabina, stanowiska ogniowe 5 

7 
Uzbrojenie (działa, karabiny maszynowe, 

amunicja) 
5 

8 
Silnik i jego osprzęt (blok, osprzęt, rury 

wydechowe) 
10 

9 Podwozie: osie, zawieszenie, koła, gąsienice 10 

10 
Wyposażenie zewnętrzne (reflektory, liny, 

anteny) 
3 

11 
Malowanie: rozmieszczenie kolorów oraz 

zgodnośd kolorów z dokumentacją 
7 

12 
Faktura powierzchni, jakośd wykonania 

malowania 
8 

13 
Znaki przynależności paostwowej oraz 
oznaczenia taktyczne: prawidłowośd 

rozmieszczenia, kolorystyka) 
5 

14 Ślady eksploatacji 5 

15 Podstawka modelu 2 



 Suma punktów 100 

Zasady oceny modeli samolotów w Konkursie Światowida 

Wrocław Model Expo 2010 

1 Wygląd ogólny 10 

2 
Symetria i wzajemne położenie elementów 

modelu 
10 

3 Czystośd wykonania modelu 10 

4 Stopieo trudności modelu 10 

5 
Zaznaczenie elementów ruchomych: klapy, 

włazy, pokrywy, stery, lotki 
5 

6 Kabina, stanowiska ogniowe 5 

7 Uzbrojenie zabudowane i podwieszane 6 

8 Silnik i jego osprzęt 7 

9 Rury wydechowe, śmigła 3 

10 Golenie podwozia, koła, wnęki podwozia 7 

11 Osprzęt zewnętrzny, np. anteny, reflektory 2 

12 
Malowanie: rozmieszczenie kolorów oraz 

zgodnośd kolorów z dokumentacją 
10 

13 Faktura powierzchni, jakośd wykonania 5 

14 
Znaki przynależności paostwowej oraz 

oznaczenia taktyczne, napisy eksploatacyjne: 
prawidłowośd rozmieszczenia, kolorystyka) 

5 

15 Ślady eksploatacji 3 

16 Podstawka modelu 2 

 Suma punktów 100 

 

Uwagi organizacyjne 
 

Udział w konkursie należy zgłaszać poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (dostępnej na  

www.swiatowid.net.pl) na adres:                                    
ODT "Światowid" 

ul. Sempołowskiej 54A 

51-661 W R O C Ł A W 

 

Zgłoszenia można też przesyłać e-mailem na adres: odt@swiatowid.net.pl lub faxem na numer: 

(071) 348 16 99. Zgłoszenia w tej formie będą przyjmowane do 07.05.2010r. Ponadto na stronie 

http://www.swiatowid.net.pl/
mailto:odt@swiatowid.net.pl


ODT Światowid można pobrać formularz zgłoszeniowy (www.swiatowid.net.pl). Zgłoszenie się w 

dniu zawodów z pobranym i wypełnionym formularzem ułatwi rejestrację modeli.   
 

Modele przyjmowane będą w dniu 08.05.2010r. w godzinach 8.00–11.30 w miejscu imprezy.  

 

Opłata startowa wynosi: 

Senior – 12 zł (niezależnie od ilości modeli) 

Junior -    6 zł (niezależnie od ilości modeli) 

 

W trakcie Wrocław Model Expo odbędzie się wiele imprez towarzyszących: giełda 

modelarska, prezentacje firm modelarskich, pokazy zabytkowych samochodów, turniej w rzutki 

oraz piłkarzyki. 

Organizatorzy nie są w stanie zapewnić noclegów dla uczestników konkursu. Prosimy o ich 

załatwianie we własnym zakresie. Podajemy adresy instytucji, które mogą okazać się pomocne.  

 

Informacja Turystyczna                     Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy MDK 

Rynek 14                                 50-007 Wrocław 

50-101 Wrocław                    ul. Kołłątaja 20 

tel. (071) 344 31 11/12                 tel. (071) 343 88 56 

info@itwroclaw.pl 

                                     

Dom Wycieczkowy                           Schronisko Młodzieżowe 

Piast Odra Tourist                              przy Lotniczych Zakładach Naukowych 

ul. Piłsudskiego 98                             ul. Kiełczowska 43 

50-017 Wrocław                                51-315 Wrocław 

tel. (071) 343 00 33 
 

Schronisko PTSM 

Wyspa Słodowa 10 

50-266 Wrocław 

tel. (071) 322 60 90 
 

Informacje o noclegach we Wrocławiu można znaleźć na stronie www.wroclaw.pl 

 

http://www.swiatowid.net.pl/
mailto:info@itwroclaw.pl
http://www.wroclaw.pl/

