
ΠΡΩΤΗ ΈΚΘΕΣΗ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 4, 5 & 6 Απριλίου 2014
Η Λέσχη Μοντελιστών Καρδίτσας (Λ.Μ.Κ.) διοργανώνει  την πρώτη της
έκθεση /  διαγωνισμό «Λ.Μ.Κ. 2014» την Παρασκευή 4,  Σάββατο 5 και
Κυριακή  6  Απριλίου  στην  Καρδίτσα  στην  αίθουσα  «ΑΠΟΛΛΩΝ»  του
ξενοδοχείου  «THESSALIKON  GRAND»  (3ο χ.λ.μ.  Καρδίτσας-Λίμνης
Πλαστήρα).

Το Δ.Σ. και τα μέλη του συλλόγου, προσκαλούν τους συναδέλφους και φίλους μοντελιστές από όλη την
Ελλάδα  και  το  εξωτερικό  να  επισκεφθούν  την  πόλη  μας  και  να  μετέχουν  στην  ετήσια  έκθεση  /
διαγωνισμό, να χαρούμε όλοι μαζί και  να ανταλλάξουμε απόψεις  για το χόμπι που μας ενώνει  και
φυσικά  να  απολαύσουμε  μοντελιστικές  δημιουργίες  αλλά  και  τις  ομορφιές  (γαστριμαργικές  και
φυσικές) της πόλης μας και των γύρω από αυτήν περιοχών.

ΟΡΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 1η ΕΚΘΕΣΗ Λ.Μ.Κ. 2014
1) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μοντέλα κάθε είδους & κλίμακας, τοποθετημένα προαιρετικά σε
βάσεις,  που  δεν  θα  υπερβαίνουν  σε  διαστάσεις  τα  60x40cm.  Τα  υπό κλίμακα  μοντέλα  και  οι
διοραματικές παραστάσεις, που θα υπερβαίνουν σε διαστάσεις τα οριζόμενα, θα γίνονται δεκτά
μόνο κατόπιν συνεννοήσεως με την οργανωτική επιτροπή της έκθεσης.

2)  Το  ΔΣ  και  η  οργανωτική  επιτροπή  της  Λ.Μ.Κ.  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  μην  δέχεται  την
συμμετοχή εκθεμάτων που κατά την απόλυτη κρίση τους προσβάλουν το κοινό αίσθημα και την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Μοντέλα όπλων ή πειστικών απομιμήσεών τους σε κλίμακα 1:1 δεν θα
γίνονται δεκτά.

3) Σε περίπτωση που τα εκθέματα είναι στερεωμένα πάνω σε βάσεις, είναι αποκλειστική ευθύνη
του κάθε συμμετέχοντα μοντελιστή η σωστή τους στερέωση και η Λ.Μ.Κ. ουδεμία ευθύνη φέρει
για υλικές ζημίες που θα προκληθούν στο έκθεμα λόγω πτώσης από την βάση του. Εάν το έκθεμα
είναι τοποθετημένο επάνω σε βάση αλλά όχι στερεωμένο, ο συμμετέχων μοντελιστής θα πρέπει να
το επισημάνει αναλόγως με μια έντυπη ετικέτα επάνω στη βάση και να ενημερώσει το Δ.Σ. και την
οργανωτική επιτροπή σχετικά.

4) Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 2 ευρώ για το κάθε έκθεμα, με ανώτατο όριο τα
€10 συνολικά (δηλαδή τα μοντέλα από το 6ο και πάνω μετέχουν δωρεάν). Δικαίωμα συμμετοχής
θα καταβάλουν και τα μέλη του Συλλόγου καθώς και τα μέλη της κριτικής επιτροπής. Οι νέοι
μοντελιστές  ηλικίας  κάτω  των  18  ετών  των  κατηγοριών  «JUNIOR»  και  «CHILDREN»,  θα
μετέχουν δωρεάν.

5) Το Δ.Σ. και η οργανωτική επιτροπή της Έκθεσης «Λ.Μ.Κ. 2014», θα παραλαμβάνει  και θα
καταχωρεί  εκθέματα  την Παρασκευή  4  Απριλίου  2014 από ώρα 18:00  έως  ώρα 21:00 και  το
Σάββατο 5 Απριλίου 2014 από ώρα 09:00 έως ώρα 14:00, προκειμένου τα εκθέματα να λάβουν
μέρος και στο διαγωνιστικό σκέλος της Έκθεσης. Μοντέλα που θα παρουσιασθούν μετά τις 14:00
το Σάββατο 5 Απριλίου,  θα γίνονται  δεκτά αλλά θα μετέχουν μόνο στο εκθεσιακό σκέλος της
εκδήλωσης  και  όχι  στο  διαγωνιστικό.  Τα  μοντέλα  θα  παραδοθούν  στους  κατόχους  τους  την
Κυριακή 6 Απριλίου 2014, μετά την τελετή απονομής των διακρίσεων, η οποία θα ξεκινήσει στις
15:00 και όχι πριν από αυτήν. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (συμμετοχές μοντελιστών που έρχονται
από μακριά κ.λπ.) και κατόπιν συνεννόησης με το ΔΣ και την οργανωτική επιτροπή της Έκθεσης,
είναι δυνατό να γίνουν εξαιρέσεις.

6) Τα διαγωνιζόμενα εκθέματα θα κατηγοριοποιηθούν σε μία από τις ακόλουθες κλάσεις:

Κλάση «HOBBY» (στο εξής «H») για τους ενήλικες μοντελιστές και 
Κλάση «MASTER» (στο εξής «Μ») για τους πεπειραμένους μοντελιστές.

Η ένταξη του εκθέματος στην κλάση «HOBBY» ή την «MASTER» θα γίνεται κατά δήλωση του
συμμετέχοντα μοντελιστή. Στην κλάση «MASTER» μπορεί να συμμετέχει όποιος το επιθυμεί. Στη
συγκεκριμένη  κλάση ισχύουν  αυστηρότερα  κριτήρια  βράβευσης.  Επίσης,  είναι  δυνατή  η  εκτός
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διαγωνισμού συμμετοχή εφόσον έτσι επιθυμεί ο μοντελιστής. Η κριτική επιτροπή, απαγορεύεται να
διαγωνιστεί, ενώ τα μοντέλα των κριτών θα εκτεθούν κανονικά. Τα μοντέλα εκτός συναγωνισμού
θα εκτεθούν με το επώνυμο του κατασκευαστή τους.

7) Κατηγορίες Junior και Children. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στον παιδικό μοντελισμό στην
περιοχή μας, οι κατασκευές των νεαρών μοντελιστών θα εκτεθούν σε ξεχωριστές κατηγορίες και
δεν θα διαφοροποιηθούν μόνο μέσω κλάσεων. Έτσι προστίθενται 2 ακόμη γενικές κατηγορίες για
τους μικρούς φίλους του μοντελισμού.

8) Οι κατηγορίες συμμετοχής των εκθεμάτων είναι οι ακόλουθες:

Γενική Κατηγορία 1 – Αεροσκάφη («Η» και «Μ») με τις εξής υποκατηγορίες:
11 -  Αεροσκάφη 1/144 και μικρότερα
12 - Ελικοφόρα αεροσκάφη 1/72
13 - Jet αεροσκάφη 1/72
14 - Jet αεροσκαφη1/48
15 – Ελικοφόρα αεροσκάφη 1/48
16 - Αεροσκάφη 1/32 και μεγαλύτερα
17 - Αεροπορικά διοράματα ανεξαρτήτου κλιμακας
18 - Πολιτικά αεροσκάφη ανεξαρτήτου κλίμακας
19 – Ελικόπτερα ανεξαρτήτου κλίμακας

Γενική Κατηγορία 2 - Στρατιωτικά οχήματα («Η» και «Μ») με τις εξής υποκατηγορίες:
21 - Τεθωρακισμένα οχήματα έως 1/72
22 - Τεθωρακισμένα οχήματα μεγαλύτερα από 1/72 έως και 1/35
23 - Soft skin οχήματα έως 1/72
24 - Soft skin οχήματα μεγαλύτερα από 1/72 έως και 1/35
25 - Στρατιωτικά οχήματα 1/32 και μεγαλύτερα
26 - Συστήματα πυροβολικού ανεξαρτήτου κλιμακας
27 - Στρατιωτικά διοράματα ανεξαρτήτου κλίμακας

Γενική Κατηγορία 3 - Πολιτικά οχήματα («Η» και «Μ») με τις εξής υποκατηγορίες:
31 - Αυτοκίνητα ανεξαρτήτου κλίμακας
32 - Μοτοσικλέτες ανεξαρτήτου κλίμακας
33 - Φορτηγά ανεξαρτήτου κλίμακας
34 - Τρένα (στατικά)
35 – Τρένα (λειτουργικές μακέτες)
36 - Πολιτικά διοράματα

Γενική Κατηγορία 4 – Πλοία («Η» και «Μ») με τις εξής υποκατηγορίες:
41 - Πλοία ιστιοφόρα ανεξαρτήτου κλίμακας
42 - Πλοία μηχανοκίνητα ανεξαρτήτου κλίμακας

Γενική Κατηγορία 5 – Φιγούρες (“Η” και “Μ”)

Γενική Κατηγορία 6 - Sci-fi Fantasy (Χωρίς κλάσεις) με τις εξής υποκατηγορίες:
61 - Single figure
62 - Monster, οχημα
63 - Units

Γενική Κατηγορία 7 – Junior(10-17 ετων) (Χωρίς κλάσεις) με τις εξής υποκατηγορίες:
71-Αεροσκαφη Junior
72-Στρατιωτικα οχήματα Junior
73-Πολιτικά οχήματα Junior
74-Πλοία Junior
75-Φιγούρες Junior
76-Sci-fi fantasy Junior

Γενική Κατηγορία 8 – Children(5-9 ετών) (Χωρίς κλάσεις και υποκατηγορίες)
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9) Κατόπιν αποφάσεως της κριτικής επιτροπής της «Λ.Μ.Κ. 2014» που θα οριστεί από το Σύλλογο,
στα  διαγωνιζόμενα  εκθέματα  θα  απονεμηθούν  διακρίσεις:  Χρυσών  μεταλλίων,  Ασημένιων
μεταλλίων,  Χάλκινων  μεταλλίων  και  Επαίνων.  Τέλος,  θα  απονεμηθεί  η  διάκριση  «BEST  OF
SHOW» στο καλύτερο έκθεμα όλης της διοργάνωσης «Λ.Μ.Κ. 2014». Επίσης είναι πιθανόν να
υπάρξουν  και  ειδικά  βραβεία  από  άλλους  Συλλόγους  ή  και  από  Καταστήματα.  Η  κρίση  των
εκθεμάτων και η απονομή των διακρίσεων θα γίνει βάσει του συστήματος «OPEN».

10) Προς αποφυγή συνωστισμού στην υποδοχή των εκθεμάτων από τη Γραμματεία και  για τη
γρηγορότερη  εξυπηρέτηση  των  εκθετών  μοντελιστών  παρακαλούμε  πολύ  για  την  ηλεκτρονική
προεγγραφή των  εκθεμάτων  των  μετεχόντων  μοντελιστών  στην έκθεση  /  διαγωνισμό  «Λ.Μ.Κ.
2014» στο e-mail: cholesterol@gmail.gr.

Με τον τρόπο αυτό, οι εκθέτες  θα αποφεύγουν τη χρονοβόρα διαδικασία της εγγραφής και θα
εξυπηρετούνται άμεσα, ενημερώνοντας για την ηλεκτρονική εγγραφή τους υπενθυμίζοντας μόνο το
ονοματεπώνυμο τους. Εκθέτες που δεν θα πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική προεγγραφή, θα έχουν
την δυνατότητα να καταχωρηθούν με δήλωσή τους στην γραμματεία, τη στιγμή της άφιξής τους
στην έκθεση.

Υπενθυμίζεται ότι για την καταχώρηση μοντέλων οφείλει ο κάθε εκθέτης διαγωνιζόμενος μοντελιστής
να έχει διαβάσει και να συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού. Οποιοδήποτε
έκθεμα δεν συμφωνεί με όσα αναφέρονται στην προκήρυξη, δεν θα γίνεται δεκτό ακόμα και αν αυτό
έχει  καταχωρηθεί  ηλεκτρονικά.  Παρακαλείστε  να  συμπληρώσετε  όλα  τα  πεδία  της  ηλεκτρονικής
φόρμας καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Οδηγίες προεγγραφής
Η προεγγραφή θα γίνετε με αποστολή μέσω email ενός αρχείου excel το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε 
από εδώ: https://www.dropbox.com/s/mdboipi0hpbooyx/Preregistration.xlsx?n=216737910

Τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν ως εξής:

Μοντέλο Σύντομη περιγραφή του μοντέλου

Εταιρεία
Εταιρεία κατασκευής του κιτ όπου αυτή μπορεί να δοθεί π.χ. σε ένα διόραμα με 4-5 
μοντέλα διαφορετικών κατασκευαστών δε θα δοθεί εταιρεία

Κλίμακα Η κλίμακα του μοντέλου π.χ. 1/72, 1/48, 54mm κ.λπ.

Κατηγορία

Ο αριθμός της κατηγορίας του μοντέλου όπως αυτή ορίζεται στη προκήρυξη π.χ. ένα 
72άρι P-51D θα πρέπει στο πεδίο αυτό να πάρει την τιμή 12. Για τις Γενικές Κατηγορίες
5 – Φιγούρες (“Η” και “Μ”) και 8 – Children(5-9 ετών) (Χωρίς κλάσεις και 
υποκατηγορίες) θα γίνετε χρήση των κωδικών κατηγορίας 51 και 81 αντίστοιχα

Κλάση Η κλάση του μοντέλου όπως ορίζετε στην προκήρυξη, αποδεκτές τιμές κενό, Η και Μ
Εκτός 
Συναγωνισμού

Για μοντέλα που θα λάβουν μέρος εκτός συναγωνισμού σημειώνεται αυτό το πεδίο με Χ

Ελληνικό 
θέμα

Για οποιοδήποτε μοντέλο αφορά σε ελληνικό θέμα σημειώνεται αυτό το πεδίο με Χ

Σχόλια
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο, π.χ. βελτιωτικά που χρησιμοποιήθηκαν,
ιδιοκατασκευές που έγιναν κ.λπ.

Όταν  συμπληρωθεί  το  excel  αποστέλλεται  στο  email:  cholesterol@hotmail.gr .  Θα  σας  αποσταλεί
απαντητικό email σχετικά με τη λήψη και εισαγωγή των δεδομένων στο σύστημα. Για οποιεσδήποτε
ερωτήσεις στη διάθεσή σας 

Μετά Τιμής,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Μοντελιστών Καρδίτσας.
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