Wedstrijdreglement
De wedstrijd die ingericht wordt door IPMS Willebroek staat open voor iedereen. Inschrijvingen gebeuren liefst vooraf. Modellen kunnen ook nog op de Happening zelf worden ingeschreven aan een
meerprijs. Alle betalingen gebeuren op de dag zelf. Het aantal modellen per deelnemer is onbeperkt en er mogen meerdere modellen per categorie worden ingeschreven. Elk 3de model mag gratis
worden ingeschreven. In de categorieën Militaire Modellen is het toegelaten om één figuur naast het
model te plaatsen zonder dat het in de categorie M3 dient deel te nemen. In elke categorie kunnen
meerdere eerste, tweede en derde prijzen worden uitgereikt. De modellen worden gejureerd door de
leden van IPMS Willebroek. De MCW leden zullen zelf niet aan de wedstrijd deelnemen.Uit de naam
van het model mag niet expliciet blijken wie de bouwer is. Bijhorende documenten mogen maximum
een grootte van A5 hebben. Modellen die vorige jaren reeds deelnamen, worden naar de tentoonstelling verwezen. De juryleden kunnen modellen van categorie veranderen indien zij dit nodig achten. Wie deelneemt aan de wedstrijd aanvaardt automatisch het reglement.

Categorieën

Programma

F1: Figuren tot en met 54 mm, ook in diorama

08 30 u. opbouw standen

F2: Figuren tussen 54 mm en 120 mm, ook in diorama

10 00 u. open voor het publiek

F3: Figuren van 120 mm en groter, ook in diorama

12 00 u. einde inschrijvingen wedstrijd

F4: Bustes

13 00 u. jurering

F5: Anime-/sf-figuren alle schalen

16 30 u. prijsuitreiking

V1: Vliegtuigen en helikopters 1/72 en kleiner

17 30 u. einde HAPPENING

V2: Vliegtuigen en helikopters 1/48
V3: Vliegtuigen en helikopters 1/32 en groter
V4: Vliegtuigen en helikopters in diorama
M1: Militaire voertuigen van 1/72 tot 1/35
M2: Militaire voertuigen 1/35 en groter
M3: Militaire voertuigen in diorama
M4: Militaire voertuigen scratchbuilt/Conversies
A1: Moto’s algemeen, ook in diorama
A2: Auto’s, Trucks algemeen, ook in diorama
B1: Schepen, alle schalen
SF: Science fiction en ruimtevaart
D1: Diversen
JU: Junioren, open voor jongeren tot 18 jaar
The Best Cartoon model
The Naked Kit

