JOGJA VOLKSWAGEN FESTIVAL 3
17 – 19 November 2017, Jogja Expo Centre

“ DIECAST CUSTOM COMPETITION ”
Tema : From Jogja to the world

KATEGORI YANG DIKOMPETISIKAN:
I.
SKALA KECIL (1/72, 1/64)
 KONSEP : 1. BEBAS
II.
SKALA SEDANG (1/32, 1/43)
 KONSEP : 1. CLASSIC
2. HOTROD
3. JDM
III.
TEMATICAL: VOLKSWAGEN (SKALA BEBAS)
IV.
PEOPLE CHOICE’S
REGULASI KELAS:
I.
SKALA KECIL (1/72, 1/64) :
Dua skala diecast tersebut digabungkan menjadi kategori SKALA KECILyang akan
dikompetisikan untuk mendapatkan juara satu dan runner up dalam setiap kategori KONSEP
custom.
 KONSEP:
1. BEBAS: Penggunaan jenis dan merek mobil BEBAS. Semua bentuk modifikasi
diperbolehkan termasuk pemotongan, penambahan part body, atau ubah chasis.
Juara diambil juara satu dan runner up dalam setiap konsep SKALA KECIL.
II.
SKALA SEDANG (1/32, 1/43) :
Dua skala diecast tersebut digabungkan menjadi kategori SKALA SEDANG yang akan
dikompetisikan untuk mendapatkan juara satu dan runner up dalam setiap kategori KONSEP
custom.
 KONSEP:
1. CLASSIC : Penggunaan jenis dan merek mobil BEBAS. Semua bentuk modifikasi
diperbolehkan termasuk pemotongan, penambahan part body, atau ubah chasis.
Juara diambil juara satu dan runner up dalam setiap konsep.
2. HOTROD : Penggunaan jenis dan merek mobil BEBAS. Semua bentuk modifikasi
diperbolehkan termasuk pemotongan, penambahan part body, atau ubah chasis.
Juara diambil juara satu dan runner up dalam setiap konsep.
3. JDM : Penggunaan jenis dan merek mobil BEBAS. Semua bentuk modifikasi
diperbolehkan termasuk pemotongan, penambahan part body, atau ubah chasis.
Juara diambil juara satu dan runner up dalam setiap konsep.
Jika dan hanya jika apabila dalam 3 konsep tersebut pesertanya kurang dari quota semua,
pesertanya akan dijadikan satu dalam penentuan pemenangnya, juara satu dan runner up.
III.
TEMATICAL: VOLKSWAGEN SKALA BEBAS
Custom diecast SKALA BEBAS, dan DIECAST HANYA MENGGUNAKAN TYPE VW,
merek diecast mobil BEBAS. TEMA BEBAS. Display menggunakan diorama dengan luasan
maksimal 40x60cm. Mobil utama yang sesuai dengan tema, wajib diberi penanda, terutama
jika terdapat mobil lain sebagai penunjang diorama. Mobil penunjang tidak boleh lebih
mencolok dari mobil utama jika menggunakan merek bukan VW, mobil penunjang boleh
mencolok jika merek mobil tersebut VW.
IV.
PEOPLE CHOICE’S
Kategori PEOPLE CHOICE’S hanya diambil satu pemenang sebagai juara favorit sebagai
apresiasi pilihan pengunjung dari semua kategori, skala, dan konsep milik peserta diecast
custom competition, KECUALI kategori TEMATIKAL. Tidak dipungut biaya pendaftaran dan
hanya dipilih satu juara
WAKTU PENYELENGGARAAN:
Start
Ends
Pengumunan pemenang
Penjurian

:
:
:
:

Jumat 17 November 2017 Pk 14.00 – 21.00
Minggu 22 November 2017 Pk 14:00
Minggu 22 November 2017 Pk 15:00
Minggu 22 November 2017 Pk 08:30- selesai

PENDAFTARAN DIMULAI:
Start : Sekarang
Ends : 17 November 2017 Pk 13.00 on the spot (loading display)
BIAYA PENDAFTARAN:
I.
SKALA KECIL (1/72, 1/64)
 KONSEP : Bebas
Rp. 40.000 / diecast
II.
SKALA SEDANG (1/32, 1/43)
 KONSEP : 1. CLASSIC
2. RATROD
Rp. 45.000 / diecast
III.
TEMATICAL: VOLKSWAGEN (SKALA BEBAS)
Rp 50.000 /Diecast dan Diorama
IV.
PEOPLE CHOICE’S
Gratis, apabila ikut minimal 1 konsep diecast custom competition.
Biaya Pendaftaran bisa ditransfer ke :
- MANDIRI, an Heni Widiyanti no rek 1370004095499
- BCA, an Heni Widiyanti no rek 8020172127
Peserta bebas mendaftarkan lebih dari 1 (satu) Diecast di dalam 1 konsep.
 NB: Bagi peserta dari luar kota yang ingin mengikuti kompetisi custom diecast, namun
berhalangan hadir, diharapkan menghubungi panitia:
Hendy Wijaya : 087882759001, FB ID : Hendy Wijaya
perihal pengiriman dllnya yang disepakati bersama...
PENDAFTARAN VIA PM FB:
Peserta wajib mengirimkan data diri berupa:
 Nama lengkap
 Nama FB
 Jumlah diecast yg akan di ikutkan
 Mencantumkan kelas-kelas yg akan diikuti per diecast
 Nomor telepon
 Mengirimkan foto diecast yg telah dicustom via pm FB
 Dan menyatakan kesanggupan menerima peraturan kompetisi custom diecast dari panitia
HADIAH:
Uang pembinaan + sertifikat, piala
HAK PESERTA CUSTOM DIECAST:
 Mendapatkan space display dari panitia selama kompetisi berlangsung
 Mendapatkan bukti penerimaan sebagai bukti keikutsertaan dan sebagai bukti pengambilan
diecast
 Menerima diecast yang telah dicustom sesuai dengan kondisi pada saat memberikan kepada
panitia
KEWAJIBAN PANITIA CUSTOM DIECAST:
 Menjaga diecast peserta selama kompetisi berlangsung dan tidak boleh disentuh oleh
pengunjung atau peserta.
 Panitia dan juri memberikan penilaian yang adil pada diecast peserta
JURI:

1.
2.
3.
4.

Customizer
Perwakilan VCY
Diecaster
Audience, utk people choice

SISTEM PENJURIAN:
 Penilaian audience menggunakan skala poin dari 1-10. Poin terbanyak yg terkumpul bagi
setiap peserta adalah pemenang dan hasil ini adalah mutlak
 Penilaian oleh juri berdasarkan kerapihan, harmonisasi custom, fungsional, detailing dan
inovasi
 Tema (bebas sopan, tidak mengandung unsur SARA & pornografi)
 Kerapihan (repaint, detailing, decalling, wheels swap, pemotongan & penyambungan
body/chasis bila ada).
 Fungsi (misal : wheel swap harus berfungsi normal)
 Scracthbuilt chasis diperbolehkan selama peserta menerangkan detail spesifikasi modifikasi
diecast tersebut Jika chasis asli masih bisa dipertahankan untuk digunakan, lebih baik merek
pada chasis tidak dihilangkan
 Modelkit tidak diperbolehkan ikut dalam kompetisi ini
 Keputusan Panitia tidak bisa diganggu gugat

