
Kilpailuluokat 

Ohessa kilpailuluokat NC 2016 ja IPMS Open. 

Ilma-alukset Potkurikoneet 1:73 ja pienemmät 

 Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät 

 Potkurikoneet 1:72-1:49 

 Suihkukoneet 1:72-1:49 

Potkurikoneet 1:48 

Suihkukoneet 1:48 

 Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat 

 Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat 

 Helikopterit ja muut ilma-alukset avaruusalukset ja raketit lukuun ottamatta Sci-Fi 

ja Fantasia -aluksia, kaikki mittakaavat 

Sotilaskalusto Muu sotakalusto 1:72 ja pienemmät 

 100v Telaketjuajoneuvot 1:72 ja pienemmät 

 100v Pyöräajoneuvot 1:72 ja pienemmät 

 Muu sotakalusto 1:48 

 100v Telaketjuajoneuvot 1:48 

 100v Pyöräajoneuvot 1:48 

 Muu sotakalusto 1:35 ja suuremmat 

 100v Telaketjuajoneuvot 1:35 ja suuremmat 

 100v Pyöräajoneuvot 1:35 ja suuremmat 

Cars Standardi autot suoraan tehtaalta, kaikki mittakaavat 



 Katuautot 1949 ja nuoremmat, muunnellut autot, joita ei ole kustomoitu, kaikki 

mittakaavat 

 Autot, Rodit 1948 ja vanhemmat, muunnellut autot, joita ei ole kustomoitu, kaikki 

mittakaavat 

 Kustomit 

 Autot, Tuunatut 

 Kilpa-autot 

 Kuorma-autot 

 Kevyet hyötyajoneuvot 

 Moottori- ja polkupyörät 

Vinjetit ja dioraamat Vinjetit  1-3 figuuria ja korkeintaan yksi ajoneuvo jne. 

 Dioraamat Yli 3 figuuria tai enemmän kuin yksi ajoneuvo jne. 

Alukset Purjealukset 

 Moottoroidut alukset 

 

Sukellusveneet 

Figuurit Rintakuvat 

 Historialliset Figuurit 54mm (1/32) ja pienemmät 

 Historialliset Figuurit 55mm ja suuremmat 

 Fantasia Figuurit 54mm (1/32) ja pienemmät 

 Fantasia Figuurit 55mm ja suuremmat 

Fantasia 1) 

 

Sci-fi 2) 

Fantasia-aiheet, kulkuneuvot ja laitteet 

 

Sci-Fi – aiheet, kulkuneuvot ja laitteet 



Muut Muut pienoismallit 

Juniori 16 vuotiaat ja nuoremmat Kaikki aiheet ja mittakaavat 

 

Vain näyttelyyn  3) 

 

Kaikki aiheet ja mittakaavat 

 

Area 51  4) Kaikki aiheet ja mittakaavat 

Back to 1960s  5) Kaikki aiheet ja mittakaavat 

1) Fantasia 
- Figuurit, eläimet, esineet, laitteet ja kulkuneuvot perustuen fantasiakirjallisuuteen, lehtiin, 
elokuviin ja peleihin (Anime, Manga, Steam Punk…) 
 

2) Sci-Fi 
- Tulevaisuuden figuurit, esineet, laitteet ja kulkuneuvot (avaruus, maa, vesi), jotka perustuvat Sci-fi 
elokuviin, kirjoihin, lehtiin ja peleihin. 
 

3) Vain näyttelyyn 
- Jos et halua osallistua kilpailuun, voit tuoda mallisi vain näytille. Muista kuitenkin ilmoittaa mallisi 
etukäteen, jotta osaamme varata pöytätilaa riittävästi. Vain näyttelyyn -tuotuja malleja saatetaan 
palkita. Toivomme toki sinun osallistuvan itse kilpailuun.   

4) Area 51 
- Tämän luokan tarkoituksena on kannustaa mallareita kokeilemaan jotain aivan uutta ja tekemään 
malli jostain tuntemattomasta aihealueesta. Tämän luokan malleja ei arvostella mutta niiden 
kesken arvotaan palkintoja.  

5) Back to 1960s 
- arvostelussa kiinnitetään ensisijaisesti huomiota siihen, miten hyvin malli ja idea ilmentävät 1960-
lukua ja sen henkeä. Työn laatu on arvostelussa vasta toisella sijalla.  

Competition classes 

Here are the competition classes for Nordic Challenge 2016. 

Aerial vehicles Propeller airplanes, scale 1:73 and smaller 

 Jet airplanes, scale 1:73 and smaller 

 Propeller airplanes, scales 1:72-1:49 

 Jet airplanes, scales 1:72-1:49 

Propeller airplanes, scales 1:48 



Jet airplanes, scales 1:48 

 Propeller airplanes, scales 1:35 and larger 

 Jet airplanes, scales 1:35 and larger 

 Helicopters and other aerial vehicles Space crafts and rockets except Sci-fi and 

Fantasy subjects, all scales 

Military vehicles Other military subjects, scale 1:72 and smaller 

 AFV 100 Years Fully tracked vehicles, scale 1:72 and smaller 

 AFV 100 Years Wheeled vehicles, scale 1:72 and smaller 

 Other military subjects, scale 1:48 

 AFV 100 Years Fully tracked vehicles, scale 1:48 

 AFV 100 Years Wheeled vehicles, scale 1:48 

 Other military subjects, scale 1:35 and larger 

 AFV 100 Years Fully tracked vehicles, scale 1:35 and larger 

 AFV 100 Years Wheeled vehicles, scale 1:35 and larger 

Cars Stock Cars straight from the factory, all scales 

 Street car 1949 and younger, modified cars which are not customs, all scales 

 Street rod 1948 and older, modified cars which are not customs, all scales 

 Custom All scales 

 Tuning All scales 

 Racing All scales 

 Truck All scales 

 Light commercial All scales 



 Motorcycles and bicycles All scales 

Vignettes and dioramas Vignettes 1-3 figures and up to 1 vehicle etc. 

 Dioramas More than 3 figures or more than 1 vehicle etc. 

Ships Sail ships 

 Engine driven ships 

 

Submarines 

Figures Busts 

 Historic figures 54mm (1/32) and smaller 

 Historic figures 55mm and larger 

 Fantasy figures 54mm (1/32) and smaller 

 Fantasy figures 55mm and larger 

Fantasy 1) 

 

Sci-fi 2) 

Fantasy subjects, vehicles and equipment 

 

Sci-Fi subjects, vehicles and equipment 

Other Other scale models 

Junior Modelers 16 years and younger All subjects and scales 

 

Display only  3) 

 

All subjects and scales 

 

Area 51  4) All subjects and scales 

Back to 1960s  5) All subjects and scales 

1) Fantasy  
- Figures, animals, objects and vehicles based on fantasy books, magazines, films and games, 
(Anime, Manga, Steam Punk…) 
 



2) Sci-Fi 
- Future figures, objects and vehicles (space, land, water) that are based on Sci-fi films, books, 
magazines and games. 
 

3) Display only 
- If you do not want to participate in the model competition, we would like to encourage you to 
bring your model to display only. Display only models may get prizes. Maybe one day you will 
participate in the actual competition.  

4) Area 51 
- all scales, should be made from the subject that modeller has not done before. In this class there 
will be a lottery with several prizes between participants. 

5) Back to 1960s 
- model will be judged firstly by how well it presents the 1960s, secondly by the quality of work. 

 


