13º CONVENÇÃO NACIONAL DE PLASTIMODELISMO
DO GRUPO DE PLASTIMODELISMO DE BELO
HORIZONTE – GPBH – IPMS MINAS
REGULAMENTO E PROGRAMAÇÃO
O GPBH realizará a sua tradicional convenção nacional de plastimodelismo, que será realizada
nos dias 05 a 06 de novembro 2016, no Clube Recreativo Mineiro, localizado à rua Grão Mogol,
nº197, Bairro Sion, Belo Horizonte/MG.
De modo a incentivar o aprimoramento de técnicas, através de uma competição sadia, os
modelistas poderão participar com qualquer número de modelos. Entretanto, para a parte de
competição serão aceitos somente modelos que não participaram de concursos anteriores do
GPBH.
As inscrições no local do evento o valor da inscrição será de R$35,00.
Será cobrada inscrição para o evento, também nos casos em que o modelista não queria
participar da competição, mas apenas da exposição.
1.DA PROGRAMAÇÃO:
Dia 05/11 – Sábado
De 09:00 hs às 16:00h – inscrições e entrega dos modelos.
De 13:00h às 18:00h – visitação pública e confraternização.
De 18:00h em diante – julgamento inicial dos modelos (Permitida a permanência apenas de
juízes e convidados).
Dia 06/11 – Domingo
De 09:00h ás 16:30h – visitação pública e confraternização.
Entrada de kits até as 11:30hs.
De 16:30h em diante – sorteio de brindes, entrega dos troféus especiais, encerramento oficial e
retirada dos modelos.
Obs.: Os plastimodelistas de outras cidades poderão retirar seus modelos antes do horário
previsto, caso seja necessário, desde que seja avisado à organização com antecedência.
2.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
- A organização do evento reserva-se ao direito de excluir ou desclassificar qualquer modelo que
julgar ofensivo ou inapropriado ao evento, assim como abrir ou fechar categorias, modalidades
e subdivisões, como também remanejar modelos entre as mesmas.
- Somente o modelista proprietário e a comissão de organização do evento poderão manusear
os modelos.
- O local onde ficarão os modelos será definido apenas pela organização.
- Será totalmente proibido, na área de exposição, comer, beber, fumar e tocar nos modelos.

-As decisões da organização e dos juízes serão soberanas e finais, não cabendo nenhum tipo de
recurso por parte dos participantes.
-Todos os participantes, ao se inscreverem, estarão de acordo com o regulamento da
convenção.
- Todas as dúvidas deverão ser sanadas junto à comissão organizadora do evento.
- A organização do evento não se responsabilizará pelos modelos não retirados por seus donos
após às 18:00h do dia 06 de novembro, cabendo aos mesmos retirá-los após o encerramento
final.
- Uma modalidade ou subdivisão somente será aberto por decisão da comissão julgadora, com
no mínimo 3 (três) modelos. Não alcançado este número, os modelos poderão ser remanejados
para a subdivisão mais próxima ou adequada, cabendo à organização do evento tal decisão.
- É totalmente proibido denegrir ou fazer comentários ofensivos ao trabalho de outros
modelistas.
- É totalmente proibido criar brigas, desentendimentos e discussões desnecessárias sob pena
de ser desclassificado.
3.DA PREMIAÇÃO
Serão premiados com ouro, prata e bronze os três melhores trabalhos das modalidades, tendo
como base as subdivisões relacionadas abaixo, nas categorias kids, iniciante e máster,
respeitando os critérios de julgamento como 1ª impressão geral, montagem, pintura, decalque,
efeitos e fidelidade, com notas de 1 a 10.
Entende-se como Kids, qualquer trabalho de modelistas com idade de até 12 anos.
Entende-se como iniciante o modelista maior de 12 anos que pratica o hobby na modalidade
que escolheu participar a menos de dois anos.
Entende-se como máster aquele modelista maior de 12 anos, que pratica o hobby na
modalidade que escolheu participar a mais de dois anos.
4. DAS CATEGORIAS E SUAS SUB DIVISÕES:
A – Aviação
A-1 – Hélice – todas as épocas até 1/72
A-2 – Hélice – todas as épocas – 1/48
A-3 – Hélice – todas as épocas – 1/32 e maiores
A-4 – Helicópteros – todas as épocas e escalas.
A-5 – Jatos – todas as épocas até 1/72
A-6 – Jatos – todas as épocas – 1/48
A-7 – Jatos – todas as épocas – 1/32 e maiores.
A-8 – Dioramas – todas as épocas e escalas
Obs. No item dioramas, somente poderão ser enquadrados aqueles modelos que retratarem
algum tipo de cena com figuras ou veículos.
B – Figuras
B-1 – Civis – todas as épocas e escalas
B-2 – Bustos – todas as épocas e escalas
B-3 – Militares a pé ou a cavalo até 1900
B-4 – Militares a pé ou a cavalo de 1901 em diante.

B-5 – Vinhetas – Será considerado como “vinheta” todo aquele trabalho de solo e modelos feitos
sobre uma base de até 15cm X 15cm.
B-6 – Dioramas – com bases maiores que 15cm X 15 cm.
C – Militaria
C-1 – Veículos Pesados: todas as épocas e escalas até 1/72.
C-2 – Veículos Pesados: todas as épocas e escalas menores que 1/72.
C-3 – Canhões – todas as épocas e escalas
C-4 – Veículos Leves – todas as épocas e escalas até 1/72.
C-5 – Veículos Leves – todas as épocas e escalas menores que 1/72.
C-6 – Vinhetas – todas as épocas e escalas – com base de até 15cm X 15cm.
C-7 – Dioramas – todas as épocas e escalas com base maior que 15cm X 15cm.
D – Navios – todas as épocas e escalas
D-1 – Militares.
D-2 – Civis.
D-3 – A Vela.
E – Espaço & Ficção
E-1 – Figuras – todos os tamanhos
E-2 – Dioramas – todos os tamanhos
E-3 – Naves e Veículos – todos os tamanhos
F – Veículos de Plástico
F-1 – Monopostos (F1 / F Indy)
F-2 – Esporte Protótipos (Le Mans)
F-3 – Turismo (DTM / Rally)
F-4 – Carros de passeio até 1970
F-5 – Carros de passeio 1971 em diante
F-6 – Caminhões e Caminhonetes
F-7 – Hot, Tunning, Street
F-8 – Motos – todas as épocas e escalas
F-9 – Dioramas – todas as épocas e escalas
G- Diversos – Todos aqueles modelos que não se encaixarem nas modalidades anteriores.
5.PRÊMIOS ESPECIAIS
Aviação:
- Melhor caça ou diorama de Caça Noturno da Segunda Guerra - Qualquer País (1939-1945)
- Melhor caça ou diorama da Guerra Fria
Militaria:
- Melhor diorama sobre o Exército Britânico - Teatro Europeu (1939-1945)
- "Melhor Diorama de Guerras Coloniais - Sec. IX"
Veículo Militar:
- Melhor Veiculo Militar da Guerra Fria.
Figuras:
- Melhor figura ou vinheta das Cruzadas
Ficção:
- Prêmio Especial 50 anos de StarTrek
Veículos:
- Muscle Car Americanos

Naval:
- Melhor Navio ou submarino da Guerra Fria
Prêmio Museu da FEB:
-Melhor kit ou diorama sobre a participação do Brasil na 2º guerra mundial.
Prêmio Brigadeiro Rui Moreira Lima (Patrono do Grupo):
- Melhor kit ou diorama sobre a força aérea brasileira (Qualquer época)
Prêmio GPBH:
- Melhor trabalho de membro do GPBH-IPMS MINAS
Prêmio "BEST OF SHOW":
- Melhor trabalho da exposição

No caso de dúvidas, os interessados poderão entrar em contato com Cláudio Silveira (Diretor
Técnico) Tel:(31) 3295-4180/ 98463- 2883, email: clmsilveira@gmail.com, ou Eduardo Braga
(Presidente do GPBH), Tel:(31) 991956717, email: edubraga@gmail.com

