
II Exposição e Concurso de Plastimodelismo “Faixa Branca” 2018. 
 
Organização: GMM - Grupo de Modelistas da Mogiana 
 
Apoio: Faixa Branca Clube do Carro Antigo de Ribeirão Preto – SP 
            Toque de Letra Comunicação 
            Frateschi Trens Elétricos  
            SPRUEMASTER  
            Armazém do Reparo 
 
Regulamento 
 
Níveis: 
CHD -  Criança                  
OOB -  Out Of the box       
MOD -  Modificado    
SDT  -  Super Detalhe            
  
 
Categorias 
AU - Automóvel 
AV - Aviação 
EP - Egg Plane 
FC - Ficções, TV e Cinema  
FG - Figuras 
ML - Militaria 
MT - Motocicletas 
NV - Naval 
SB - Scratch-Building 
 
 
Temáticas 
Automóveis: Carros originais até 1949 
Aviação: 100 Anos da RAF 
Ficções, Cinema e TV: Cinema e TV 
Figuras: Templários 
Militaria: WWI – Primeira Guerra Mundial 
Motocicletas: Ducati 
Naval: Porta aviões  
 



Premiações especiais: 
Premio “Faixa Branca” Melhor modelo do concurso escolhido pelos 
associados do Faixa Branca – Clube do Carro Antigo de Ribeirão 
Preto – SP 
 
Premio “GMM 2018” entregue ao melhor veículo antigo exposto no 
evento, escolhido pelos associados do GMM. 
 
Exposição e Concurso de Plastimodelismo “Faixa Branca Clube do 
Carro Antigo de Ribeirão Preto – SP” 
 
Comissão Organizadora e Julgadora: 
GMM Grupo de Modelistas da Mogiana e é entidade soberana durante 
a realização do evento membros da Comissão Organizadora, 
cumulativamente às suas funções, poderão fazer parte da Comissão 
Julgadora.  
Os membros da Comissão Julgadora não poderão participar do 
concurso. 
Associados e organizadores do GMM, que não façam parte da 
comissão julgadora poderão participar do concurso. 
A Comissão Organizadora, a seu critério, poderá convidar  modelistas 
não sócios do GMM a integrar a Comissão Julgadora, especificamente 
nestes casos do modelista aceitar o convite o mesmo não poderá 
participar do concurso.  
Comissão Julgadora é o grupo responsável pela avaliação e 
classificação dos modelos inscritos dentro de seus respectivos níveis, 
categorias, temáticas e premiações especiais, conferindo-lhes prêmios 
de 1º, 2º e 3º lugares.  
A Comissão Julgadora será nomeada pela Comissão Organizadora do 
evento, sendo que membros da Comissão Organizadora, poderão 
também fazer parte desta.  
Níveis, categorias e temáticas: 
Poderá proceder sem prévia consulta ao modelista, o novo 
enquadramento de nível do modelo, ou seja, passá-lo para um nível 
superior ou inferior, caso as características técnicas do modelo em 
questão, não estejam compatíveis com o nível em que foi inscrito.  
Apesar de facultado, a todos modelistas participantes do evento, o 
direito de solicitar esclarecimentos quanto ao julgamento realizado, a 
decisão da Comissão Julgadora é soberana e incontestável.  
 



O Julgamento:  
Critérios a Comissão Julgadora adotará os critérios praticados pela 
IPMS/USA – International Plastic Modelers Society of United States Of 
América, (fonte: http://www.ipmsusa.org – Link: 
http://www.ipmsusa.org/archive/NCC/nats_2014/nat_guide.htm), como 
paradigma para avaliação dos modelos inscritos.  
De modo geral serão observados itens como alinhamento, colagem, 
emassamento, lixamento, transparências, pintura, decais, 
detalhamento, correções e/ou alterações, além de adequação histórica 
e aspecto geral do modelo. Recomenda-se que, para os modelos que 
representem versões muito diferentes dos padrões, sejam anexadas 
provas documentais (fotos) da pesquisa elaborada para o seu 
desenvolvimento.  
O julgamento terá início, impreterivelmente, às 11:30h do domingo dia 
do evento, razão pela qual as inscrições serão encerradas às 11:30h. 
 
Inscrições 
Exposição: destinado aos trabalhos de modelistas que não queiram 
participar do concurso, sejam quais forem os motivos. Os modelos 
desse nível serão contados para fins de estatística de modelos 
participantes da Convenção, porém não serão avaliados pela 
Comissão Julgadora e, portanto, não receberão qualquer premiação. 
Neste caso o modelo deverá ser inscrito normalmente 
 
Níveis, Categorias, Temáticas e Premiações especiais (definições): 
O que esta sendo avaliado no concurso é o modelo não o modelista os 
níveis e categorias são conferidos ao modelo, entende-se então que o 
modelista pode inscrever modelos em níveis e categorias diferentes 
esta regra só não se aplica ao nível CHD – Criança que concorrem 
entre si todos juntos. 
  
CHD - Criança – Modelos de crianças até os 12 anos (completos)  
OOB - Out of the Box - Modelos montados conforme a caixa sem 
detalhamentos. 
MOD - Modificado - Modelos modificados, mas sem o uso de 
detalhamentos ou acessórios comerciais. 
SDT – Super Detalhe – Modelos modificados e ou alterados com uso 
de detalhamentos ou acessórios comerciais. 
           
 Categorias 

http://www.ipmsusa.org/


AU - Automóvel - Automóveis, pick-ups, caminhões, tratores, 
maquinas agrícolas, veículos de competição, ônibus, trens. 
AV - Aviação - Aviões (civis, militares, comerciais, helicópteros). 
EP - Egg Plane – modelos relacionados ao tema 
FC - Ficções, TV e Cinema – Veículos relacionados ao tema 
FG - Figuras - Corpo inteiro e bustos 
ML - Militaria – Tanques e veículos relacionados ao tema 
MT - Motocicletas – Motocicletas (de rua ou competição) jet-ski, snow-
mobil, triciclos e quadriciclos   
NV – Naval – Veleiros, barcos comerciais e militares, submarinos 
SB - Scratch-Building – Modelos construídos através de plantas ou 
não, tendo que conter 80% de plástico e 20% de material metálico ou 
resina. 
 
Subcategorias e suas divisões: 
Para que o concurso seja equilibrado e justo as categorias principais 
serão subdivididas, por escala e versões pelos juízes de acordo com 
as inscrições incluindo em cada categoria vinhetas e dioramas, não 
podendo ser unificadas. 
Vinhetas: Base com até 4(quatro) objetos. 
Diorama: Base com mais de quatro objetos. 
 
Modelo com base só será avaliado o modelo principal. 
 
Temáticas 
Automóveis: Carros originais até 1949 
Aviação: 100 Anos da RAF 
Ficções, Cinema e TV: Cinema e TV 
Figuras: Templários 
Militaria: WWI – Primeira Guerra Mundial 
Motocicletas: Ducati 
Naval: Porta aviões  
Nota: As temáticas serão premiadas nos primeiros, segundos e 
terceiros lugares. 
 
Premiações especiais: 
Premio “Faixa Branca” Melhor modelo do concurso escolhido pelos 
associados do Faixa Branca – Clube do Carro Antigo de Ribeirão 
Preto – SP 



Nesta premiação não terá interferência da Comissão organizadora e 
julgadora do evento. 
 
 
 
Inscrições: 
Serão aceitas inscrições antecipadas a partir de 1 de fevereiro de 
2018 (quinta-feira) até 12 de abril de 2018 (quinta-feira), somente com 
formulário eletrônico disponível na pagina do evento no face book e no 
site, através de e-mail. 
No local do evento dia 15/04/2018 (domingo): das 08:00 às 11:30 
horas, impreterivelmente.  
Valores  
Inscrição antecipada (até o dia 12 de abril de 2018, pelo e-mail) - R$ 
15,00 (quinze reais) para até 5(cinco) modelos, mais R$2,00 (Dois 
reais) por kit adicional. 
Inscrição no local do evento – R$25,00 (vinte e cinco reais) para até 
5(cinco) modelos, mais R$2,00 (dois reais) por kit adicional.  
Pagamento  
O pagamento será aceito somente em dinheiro, exclusivamente nos 
dias do evento, após a apresentação dos modelos, mesmo para 
aqueles modelistas que tenham feito a inscrição antecipada.  
Nota: A inscrição antecipada não obriga a apresentação de todos os 
modelos pré-inscritos, bem como não impede que no momento da 
inscrição, o modelista acrescente outros modelos que não constaram 
de sua pré-inscrição, cabendo ao modelista, neste caso, proceder a 
revisão da ficha de inscrição, adequando-a ao conjunto de trabalhos 
apresentados.  
Alterações da inscrição antecipada no dia do evento poderão implicar 
na correção do valor para mais ou para menos da taxa de inscrição, 
sendo que o valor será corrigido segundo as tarifas estabelecidas para 
as inscrições no local do evento. 
Todos os modelos devem ser entregues à Comissão Organizadora 
impreterivelmente das 8:00 horas até as 11:30 horas do dia 
15/04/2018 (domingo).  
Não será permitida a participação de modelos já apresentados em 
outros eventos do GMM.  
Colocação dos modelos na mesa 
O modelista inscrito no evento será obrigatoriamente acompanhado 
por membro da Comissão Organizadora até o local da exposição dos 



modelos, onde, após desembalar o(s) modelo(s), o(s) colocará no 
local indicado, local este de escolha exclusiva das Comissões 
Organizadora, e Julgadora  
Fica facultada a estas Comissões do evento a realocação dos 
modelos durante o evento, a seu critério. 
  
Retirada dos modelos no final do evento 
Uma vez inscritos no evento, os modelos só poderão ser retirados por 
ocasião do encerramento do evento (programado para as 16:00 horas 
do domingo, dia 15/04/2018, mediante apresentação do recibo de 
inscrição.  
Na impossibilidade de retirar os modelos no encerramento do evento 
fica facultado ao modelista inscrito encarregar alguém de sua 
confiança para fazê-lo, mediante apresentação do recibo.  
Na impossibilidade de retirar os modelos e na impossibilidade de 
comunicar este fato à Comissão Organizadora, em caráter 
excepcional, o GMM fará a guarda dos modelos não retirados até 
ocasião oportuna para a devolução ao modelista, sem assumir 
quaisquer responsabilidades por eventuais danos ou custos com 
transporte.  
Disposições finais 
A Comissão Organizadora não se obriga a aceitar modelos que faltem 
ao decoro, ou a princípios ético-morais. 
As Comissões Organizadora e Julgadora se propõem a esforçar-se, 
ao máximo, no sentido de preservar a segurança e a integridade dos 
modelos expostos durante a realização do evento. 
Os casos omissos a este regulamento serão avaliados e resolvidos 
pela Comissão Organizadora, sendo esta soberana em suas decisões. 
Todo modelista inscrito no evento acata de forma inquestionável, os 
termos deste Regulamento 
Quaisquer manifestações desrespeitosas ou de desacato explícito aos 
critérios adotados pela Comissão Julgadora ensejarão a 
desclassificação dos modelos de seu autor. 
 
 
 
 
 
 
 


