Hobby–Time vzw
Beurs zondag 22 september 2019

Nieuwe locatie !!!!
Zaal “ De Polder ’’
Stokerij 10, 8380 Dudzele

Vzw

Gewoonte getrouw organiseert Hobby- Time Brugge, zoals elk jaar en wedstrijd en tentoonstelling voor
figuren en modelbouw presentaties.
Die gaat door op zondag 22 september 2019, in Zaal ‘’ De Polders ’’, Stokerij 10, 8380 Dudzele
van 9.00 tot 18.00 uur.
De geplande gebeurtenis staat open voor iedereen die er wenst aan deel te nemen / clubs, verenigingen en
particulieren.
Iedereen die deelneemt aan de wedstrijd krijgt krijgt een geschenk als herinnering aan Brugge
Reglement
Elke deelnemer mag zoveel stukken inzetten als hij wenst
Het inschrijvingsgeld bedraagt de dag zelf 3.00 € per stuk.
Bij inschrijving van meerdere stukken gelimiteerd tot 12 € ongeacht het aantal.
Voorinschrijving is mogelijk en gewenst, bij deze manier van inschrijving betaal je 2.00 € per stuk,
met een limit van 8 € ongeacht het aantal stukken die je inschrijft.
Zie toegevoegd inschrijving formulier.
De inschrijvingen ter plaatse zijn voorzien van 9 u tot 12.00 u
Categorieën
V 1
V 2
V 3
D 4
MV5
J 6
SB7
B 9
DV10
V 11
BEG
GEV

MA

Vliegtuigen en Heli’s 1/72
Vliegtuigen en Heli’s 1/48 – 1/35
Vliegtuigen op diorama
Militaire diorama’s op alle schalen
Militaire voertuigen op alle schalen
Diverse categorisch voor modelbouwers jonger dan 16 jaar ( gratis categorie )
Sport en burgervoertuigen – moto’s alle schalen
Boten alle schalen
Diverse
Vrachtwagens alle schalen

Figuren voor beginners
Deze categorie heeft als doel de beginneling aan te moedigen en te stimuleren in zijn werk.
Figuren voor gevorderden
Deze categorie is voor diegenen die zelden of zo nu dan een prijs behaalden in wedstrijd
,deze categorie heeft tot doel de laureaten aan te zetten zich in de toekomst te verbeteren
en de stap te zetten naar een hoger niveau.
Figuren voor de masters
Voor diegenen die regelmatig prijzen gewonnen hebben in internationale wedstrijden.

Niveaus
Figuren: Beginners –Gevorderden – Masters
Het systeem “ OPEN “ word toegepast. hierbij word elke presentatie apart beoordeeld naar het beste stuk.
Het aantal medailles is ongelimiteerd.
Elke deelnemer plaatst zijn stukken zelf op de voorziene tafels, volgens de voorziene richtlijnen.
Bij het plaatsen is hij verantwoordelijk, zowel voor zijn eigen stukken als die van de andere deelnemers.
Verplaatsen achteraf is niet meer mogelijk ,tenzij op verzoek van de organisatoren zelf.
De stukken moeten op de wedstrijdtafel blijven tot na prijsuitdeling.!!!!!!
Er wordt elke deelnemer die goud haalt in zijn categorie, tijdens een vorige editie gevraagd over te stappen
naar hoger niveau.
Superieure stukken kunnen door de wedstrijd voorzitter naar een hoger niveau geplaatst worden.
In dit geval wordt de deelnemer minstens een bronzen medaille gegarandeerd.
Hiertegen is geen bezwaar mogelijk.

Transparantie en criteria
Voor elk niveau of categorie zijn bronzen ,zilveren en gouden medailles voorzien.
Het beste stuk uit de display komt hiervoor in aanmerking.
Minstens 5 juryleden beoordelen de gepresenteerde stukken.
Er wordt hen gevraagd een klassering te maken, van de 3 beste stukken per display.
Het beste stuk wordt dan beoordeeld. Die beoordeling bestaat uit het toekennen van een cijfer
op 20 waarbij rekening moet gehouden worden dat 20-19-18- overeenstemmen met ” goud “,
17-16-15 “ zilver “ en 14-13-12 “ brons “.

Criteria voor het toekennen van de medailles
Goud: 90 tot 100 %
Zilver: 75 tot 89 %
Brons : 60 tot 74 % of na deliberatie .
De uiteindelijke beslissingen zijn onherroepelijk .
De wedstrijd resultaten zullen kenbaar gemaakt worden.
De speciale prijzen worden geschonken door particulieren, verenigingen en handelaars.

Voorzitters jury

Litière Freddy - Monnaux Gerald : Figuren
Rogister Ronny - Verstraete Nestor : Modelbouw

Inschrijvingsformulier voor de wedstrijd
Gelieve rekening te houden met volgende punten:
Dit formulier klaar en duidelijk ingevuld afgeven bij het inbrengen van de modellen.
Door deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met het wedstrijdreglement.
Bij voorinschrijving, opsturen vóór 20 augustus 2019 naar:
Ballieu Geert Striepe 5 9991 Adegem
GSM: 0478/23 93 71 - Email: geert.ballieu@telenet.be
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Hobby-Time dankt u voor uw medewerking
De Voorzitter

De Blaere Vic

Inschrijvingsformulier voor clubs
De clubs die een gratis standplaats wensen op de beurs in De Polders, Stokerij 10, 8380 Dudzele
op zondag 22 september 2019.
kunnen een plaats reserveren door het terugsturen van onderstaande strook
De lengte van de standplaatsen is beperkt tot maximum 5 meter.
De standen kunnen vanaf 7u30 opgezet worden.
Om geldig te zijn dient het reservatie formulier bij ons toe te komen op onderstaand adres dit voor
20 augstus 2019
De Blaere Vic
A. Brouwerstraat 2
8020 Oostkamp
Email: vic.deblaere@skynet.be Tel:050/823582 - GSM 0496/72 74 57

Wij wensen hierbij een stand te reserveren op 22 september 2019
Naam
Adres
Naam van de club
Tel

& Email

Gewenste aantal meters
Tafelbekleding

Max 5m
Ja
Neen

Inschrijvingsformulier voor handelaars
De handelaars die een standplaats wensen op de beurs in De Polders, Stokerij 10, 8380 Dudzele
Op 22 september 2019 kunnen plaats reserveren door het terug sturen van onderstaande strook.
Het standgeld is vastgesteld op € 5.00 per lopende meter.
De standen kunnen vanaf 7.30 uur opgezet worden.
Om geldig te zijn dient het reservatie formulier bij ons toe te komen op onderstaand adres en dit vóór
20 augustus 2019
De Blaere Vic
A. Brouwerstraat 2
8020 Oostkamp
Email : vic.deblaere@skynet.be
Tel: 050823482 - GSM 0496/727457
Ja, Wij wensen hierbij een stand te reserveren op 2 2 september 2019
Firmanaam
Naam zaakvoerder
Adres
Tel & Email
Gewenste aantal meters

x € 5.00=

Wij betalen ter plaatse aan een verantwoordelijke.
Handtekening

