GROUP-C & Gr.5 races 2018 - BIJLAGE HANDBOEK
Naam
rijder
Model
& uitv.
Startnummer
Merk
bouwdoos

CONCOURS BEOORDELING (in te vullen door de organisatie en/of jury)
1. Lakwerk en decals (0 tot 2 punten)
0
Slecht spuitwerk, te weinig decals, grote beschadigingen
1
Goed spuitwerk, echter met hier en daar wat foutjes of beschadigingen
2
Perfecte lak in origineel kleurenschema, zonder grote fouten of beschadigingen
1
1
1

2. Cockpit en coureur (0 tot 3 punten)
Realistische gordels (decal, stof of zeer goed schilderwerk)
Helm met helmdesign en herkenbaar gezicht
Alle interieur details zoals tellers, net stuur, brandblusser, en dergelijke

1
1
1

3. Wielen (0 tot 3 punten)
Bandenmerk op wang van alle vier de banden
Velginserts of gedetaileerde wielen zoals originele auto, met centrale moer
Remschijven, goed zichtbaar direct achter de velg(inserts)

1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
2
1
0,5
0,5

4. Details (0 tot 11 punten)
Spiegels
Uitlaat (originele plaats en uitvoering)
Ruitenwisser
Tankdoppen (3D, alleen een decal telt niet)
Antenne
Sleepogen voor en achter
Lampkappen zonder lijmvlekken of andere schades
Complete staart inclusief diffusor
Spoilerbevestiging als origineel
Mogelijkheid tot openen deuren of bodypanels (met daarachter meer details)
Werkende verlichting voor en achter
Ruitomlijsting (decals of schilderwerk)
Bodywork sluitingen (3D, ge-etste delen of vergelijkbaar)

0
1
2
3

5. Algemene indruk van het model en orginaliteit (0 tot 3 punten)
Aan dit model is weinig zorg besteed, niet zorgvuldig opgebouwd.
Auto opgebouwd zoals origineel, echter zeer grof of ernstig beschadigd
Nette auto, maar voor verbetering vatbaar
Showroom model, hier is heel veel zorg aan besteed, concourswinnaar

0
1

6. Presentatie model (0 tot 1 punt)
Ter beoordeling aangeboden op kale keurplank
Ter beoordeling aangeboden op diorama of speciale showcase, passend bij klasse

De concourspunten voor het kampioenschap komen voort uit de totaalscore van bovengenoemde details, met een maximum van 20 punten

