
 

Piórko. 
"Lekkośd adekwatna do skali", a sprawa dotyczy odbioru modelu jako ...nie 
modelu, a pomniejszonego oryginału. Często patrząc nawet na świetnie zrobiony 
model, pozostaje niezatarte wrażenie że to jednak ...tylko model. Piórko pojawi 
sie przy modelu w którym ta pewnośd została zachwiana, a widz ma możliwośd 
obcowania z miniaturowym niemal prawdziwym obiektem. 

 

 
 

Alien. 
Pieczątka która pojawi się przy niecodziennym modelu. Może to byd dobrze znany 
typ w niecodziennym malowaniu. Może to byd zapomniany wehikuł wygrzebany 
gdzieś z otchłani historii. Coś nie spotykanego na każdym rogu. 

 

 
 

Detal. 
Zdetalowanie modelu urywa berecik, uwaga żeby nie pourywad tych wszystkich 
drobiazgów które siłą woli modelarza przylgnęły do modelu we właściwych 
miejscach. 

 

 
 

Malowanie. 
Model z taką pieczątką na karcie swoim malowaniem wybija się ponad 
przeciętnośd. 

 

 
 

Prezentem oznaczamy model który otrzyma nagrodę specjalną. 
Okazało się że model wpadł w oko któremuś z naszych sponsorów. 

 

 
 

W jak Wrocław a może W jak wyróżnienie? 
"W" oznacza model który wyróżniamy obok pozostałych pieczatek. 

 

 
 

Młot pneumatyczny. 
Sugeruje ciężką robotę. W ten sposób chcemy docenid odwagę i wysiłek 
modelarza, który nie zawahał się sięgnąd po kiepski materiał wyjściowy i 
wyciągnąd go do poziomu, który Tamiya czy inna Hasegawa dają (w teorii) prosto 
z pudła. 

 

Albercik. 
Pieczątkę tę sędziowie będą starali się stawiad przy modelach które miały prawo 
zaistnied w ziemskich warunkach. Przykłady? Negatywny - np zardzewiały 
samolot. Rdza na amelinium nie zasługuje na pokazanie języka, podobnie jak 
metalowe odrapania na drewnianych deskach, antygrawitacyjna konstrukcja 
budynku na dioramie czy aluminiowe kaemy na czołgu. Pozytywny - 
zaobserwowanie i przeniesienie na model faktycznych skutków dyndającego 
zawieszonego swobodnie np. u boku czołgu wiadra albo łaocucha, murek na 
którym widad kruchośd ceglanej materii, albo... Przykłady można mnożyd w 
nieskooczonośd, wystarczy wnikliwie obserwowad rzeczywistośd i analizowad 
materiały źródłowe. To pan Albert doceni. 



 

Taśma filmowa. 
Niektóre modele, zwłaszcza dioramy, winietki i figurki opowiadają pewną szerszą 
historię. Można nawet założyd że ilustrują jakiś scenariusz, fabułę, wprowadzają 
oglądającego w swojego rodzaju kinematograficzne doznanie. 

 

Emotikonki. 
Będą stawiane przy modelach (podejrzewamy że głównie będą to dioramy i 
figurki) które skutecznie wywołują u widza emocje. Nie mówimy tu rzecz jasna o 
emocjach w dyskusji pod znanym hasłem "samoloty się nie brudzą" lub "ta wersja 
shermana miała podwozie nitowane zupełnie innymi nitami, co dyskwalifikuje 
zwycięzcę klasy pancernej w 1/700". Zdarzają się prace z umiejętnie 
wykreowanym nastrojem i w ten sposób chcemy je docenid. 

 


