
WORLD MODEL EXPO 
Wedstrijdreglement 

Inschrijven: 

• Voor de WME 2022 kunnen wedstrijdmodellen op de tafels worden geplaatst op vrijdag tussen 10:00 en 16:00 uur en op zaterdag tussen
10:00 en 12:00 uur. U kunt ook alleen deelnemen indien u de modellen tot na afloop van de prijsuitreiking op zondag op de
wedstrijdtafels laat staan.

• Modellen mogen pas op zondag na de prijsuitreiking van de wedstrijdtafels worden genomen. Hierop worden onder geen enkele
voorwaarde uitzonderingen op gemaakt. Plan uw thuisreis overeenkomstig deze bepaling.

• Deelnametarief voor de WME wedstrijd bedraagt € 22.50 per deelnemer, ongeacht het aantal stukken dat u inschrijft of het aantal 
klassen waaraan u deelneemt.

• Voorinschrijvingen dienen altijd direct online te worden betaald tijdens de registratie. Indien u besluit om tijdens de show zelf op 1 of 2 juli
in te schrijven betaald u € 35 per deelnemer.

• Een WME wordt maar eens in de drie jaar georganiseerd. U kunt alle modellen die nooit eerder in een WME wedstrijd hebben
deelgenomen voor de WME wedstrijd inschrijven.

• De Juniorklasse is voor modelbouwers van 12 jaar of jonger. Deelname is gratis. Juniors mogen desgewenst ook in Standard of Masters
klassen inschrijven maar zijn dan wel het normale deelnametarief verschuldigd

• Toegangstickets zijn niet bij het deelnametarief inbegrepen! Deze zijn afzonderlijk verkrijgbaar, online of aan de kassa tijdens de
show.

• Voorinschrijvingen zijn alleen via het WME online aanmeldingssysteem mogelijk tot zondag 19 juni 2022, 22:00 uur.

• Inschrijven tijdens de show op 1 of 2 juli is ook mogelijk en de inschrijving sluit stipt op vrijdag 1 juli om 16:00 en op zaterdag 2
juli om 12:00 uur.

Bijzondere bepalingen: 

• Open Divisies: Alle Open divisies zijn bedoeld voor gescratchte of uitvoerig geconverteerde en geschilderde figuren of modellen.
Ongeschilderde inzendingen worden niet beoordeeld. Lees de beoordelingscriteria voor meer informatie.

• In de Ordnance Diorama klassen (Open) zijn ook alle niet-militaire onderwerpen toegelaten, dus ook SciFi en Fantasy en worden
vliegtuigen, schepen etc. als voertuig gezien. Lees de beoordelingscriteria voor meer informatie.

• De Ordnance Miscellaneous (=diversen) klassen zijn bedoeld voor SciFi & Fantasy, civiele en alle andere niet-militaire voertuigen.

• In de Militaire Voertuigklassen beschouwen wij de volgende zaken als Militair Voertuig: tanks, anti-tankvoertuigen, half rupsvoertuigen,
vracht- en transportwagens, artilleriegeschut, motoren, fietsen en alle andere voertuigen die door het leger gebruikt worden.

• Team inzendingen in de Open Divisies:  Het is toegestaan voor deelnemers die in deze divisies inschrijven met werk dat is gesculpt,
gebouwd of geschilderd door iemand anders dan henzelf. Deze zg. team entries dienen echter wel te worden toegekend aan slechts één

van de teamleden. Dit kan zowel de sculptor/bouwer of de schilder zijn. Het is wel toegestaan om de namen van de andere teamleden
van de desbetreffende stukken in hun display te vermelden.  Het is echter niet toegestaan om als deelnemer met meerdere displays als
sculptor/bouwer of als schilder in één klasse deel te nemen* Voor team inzendingen wordt ook maar één medaille uitgereikt.

*voorbeeld: Een deelnemer MAG NIET met twee displays in een Open klasse inschrijven, een van “John Doe” en een andere van “John
Doe (sculptor)en James Smith (schilder).” In dergelijke gevallen moeten ALLE stukken die John Doe wil inschrijven in één display onder 

zijn naam worden ingeschreven. James Smith mag wel nog een display in de zelfde klasse onder zijn naam inschrijven, als hij ook een of 
meer zelf gesculpte stukken heeft, hetzij door hemzelf geschilderd, hetzij door anderen. En als schilder kan James Smith ook in een 
schilderklasse deelnemen. 

• Indien je  diorama´s of modellen groter zijn dan 50x50 cm dien je dit altijd vóór 19 juni 2022 te melden bij de organisatie. Dit kan via de 
online voorinschrijving of per email aan contest@wme2020.com

Jurering: 

• Op de WME wordt het z.g. “Open” jureringsysteem gehanteerd, dat wil zeggen dat je inzendingen niet ten opzichte van die van andere
deelnemers worden beoordeeld, maar op basis van de kwaliteit van je werk en de WME beoordelingscriteria.

• Verder worden al je modellen in een klasse als “display” wordt beoordeeld wat betekend dat je per klasse maximaal één medaille kunt
winnen. Je stelt je modellen/figuren in de betreffende klasse bij elkaar gegroepeerd op. Voor de jurering betekent dit, dat het juryteam
beoordeeld welke stuk in je display in die klasse het beste is, of deze voor een medaille in aanmerking komt en zo ja, voor welke kleur.

Het aantal stukken in je “display” is onbeperkt en je display mag ook uit slechts één stuk bestaan.

• In het Open System kunnen meerdere highly commended, bronzen, zilveren of gouden medaillewinnaars per klasse worden toegekend.

• Het is mogelijk om in meerdere klassen deel te nemen, maar dan uitsluitend op hetzelfde niveau. Het maakt daarbij niet uit of je in zowel
in de figurenklassen als in de modelbouwklassen deelneemt.

• Deelnemers mogen per klasse niet meer dan één display (bestaande uit 1 of meerdere modellen) per klasse inschrijven.

• Het is toegestaan om alle modellen die nog niet eerder in de WME wedstrijd stonden voor WME 2022 in te schrijven. Dit betekent dat u
ook modellen kan inschrijven die al aan de SMC hebben deelgenomen of een medaille hebben gewonnen op SMC of een andere show.

• De jury en/of de wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om een ingeschreven model naar een andere categorie en/of klasse te
verplaatsen indien zij daar gegronde redenen voor heeft en de deelnemer daarmee geen medaille wordt ontnomen.

• De organisatie behoudt zicht het recht voor om inzendingen uit de wedstrijd te verwijderen als die zij aanstootgevend achten.

• De wedstrijdmodellen mogen worden voorzien van de naam van de bouwer(s).

• Foto’s ter illustratie van de bouw of dienende als referentie voor het geschratchte/gebouwde stuk mogen bij het model worden geplaatst.

• De jury bestaat uit onafhankelijke personen die zijn uitgenodigd door de World Model Soldier Federation en de WME organisatie. die zelf
niet aan de wedstrijd deelnemen en door de organisatie worden uitgenodigd.

• In zowel de modelbouwwedstrijd als in de figurenwedstrijd staan de juryteams onder leiding van een onafhankelijk jury-hoofd. Deze zg.
head judges worden door de organisatie uitgenodigd en waarborgen de neutraliteit van de jurering.

• De jury beoordeeld de modellen volgens de opgestelde criteria die je op de WME-website kunt vinden. We adviseren alle deelnemers
deze richtlijnen te gebruiken om te bepalen in welke klasse je jouw modellen het beste kan inschrijven.

• In geval van twijfel of discussie beslissen eerst de Head Judges en vervolgens de wedstrijdleiding. Hiertegen is geen beroep mogelijk. De
beslissing van de jury is definitief en bindend. Over de uitslag wordt geen correspondentie gevoerd.
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WORLD MODEL EXPO 
Wedstrijdreglement (vervolg) 

Overige bepalingen 

• Indien je niet wilt dat je model wordt verplaatst door de organisatie ten behoeve van fotografie, dien je dit aan te geven door middel van
een briefje dat je bij het model legt. Dit briefje is verkrijgbaar aan de inschrijftafel. Let wel: de jury dient een model te kunnen verplaatsen
ter beoordeling. Hierover is geen discussie mogelijk.

• Deelname aan de wedstrijd gebeurt op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of schade aan je
modellen of eigendommen. Wij doen echter al het mogelijke om de risico’s te beperken.

• Alle medailles dien tijdens de prijsuitreiking te worden afgehaald en worden niet achteraf opgestuurd.

• Highly Commended awards dienen door de deelnemers zelf of door een vertegenwoordiger te worden opgehaald bij de
wedstrijdadministratie  en worden niet achteraf opgestuurd. De afhaaltijden worden op de website gepubliceerd en ook tijdens de show

aangekondigd.

• Door inschrijving voor en deelname aan de WME wedstrijd ga je automatisch akkoord met de reglementen.




