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Reglement voor de officiële Modevakwedstrijd
Artikel 1:
a) Aan de vakwedstrijd kan deelgenomen worden door alle leden van de BMA, met of zonder coupeuse- of kleermakersdiploma.
b) De aanmelding tot deelname geschiedt door middel van het inzenden van de aanmeldingsformulieren aan de secretaris van de
showcommissie of een ander daarvoor aangewezen persoon.
c) Het lid, dat zich als deelnemer heeft aangemeld, wordt ingeschreven als deelnemer en eventueel onder de rechtsvorm, waarin het
bedrijf / instituut aan het handelsverkeer deelneemt.
d) Leden die een opleiding volgen bij een modevakschool kunnen eenmaal meegedaan aan een vakwedstrijd niet meer deelnemen aan
de leerlingenshow.
e) Wanneer de ingezonden kleding is gemaakt door het lid zelf wordt het aangeboden als ‘zelfstandig gemaakt’. Deze kleding moet
voldoen aan de volgende voorwaarden:
•
de kleding moet óf op de aangegeven mannequinmaten (dames maat 38, heren maat 50) zijn gemaakt of voor een specifiek
persoon die het kledingstuk ook showt.
•
de kleding wordt gemaakt voor een andere persoon dan de maker zelf.
•
de kledingstukken zijn geheel zelfstandig gemaakt (zonder hulp of begeleiding bij ontwerpen, patronen maken, afpassen en de
technische vervaardiging)
•
Wanneer de ingezonden kleding gemaakt is onder begeleiding of in een samenwerkingsverband wordt het aangeboden als ‘niet
zelfstandig gemaakt’
•
Deze kleding moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
•
De kleding moet óf op de aangegeven mannequinmaten (dames maat 38, heren maat 50) zijn gemaakt of voor een specifiek
persoon die de kleding ook showt.
f) De leden kunnen op het Vakwedstrijd Inschrijf Formulier (VIF) aangeven en aldus verklaren of zij hun kleding aanbieden voor
beoordeling als ‘zelfstandig gemaakt’ of voor beoordeling als ‘niet zelfstandig gemaakt’. Bij onjuiste verklaringen kan het algemeen
Bestuur de (eventueel) behaalde branche-erkenning intrekken.
Artikel 2:
Per deelnemer kan ten hoogste met 3 kledingstukken aan de vakwedstrijd worden deelgenomen.
Artikel 3:
Deelnemen buiten mededinging is uitgesloten met uitzondering van deelnemers, die eerder een wisselbeker hebben gewonnen.
Artikel 4:
De kledingstukken waarmee wordt deelgenomen.
a) Onder kledingstukken worden verstaan; de in artikel 6 genoemde kledingstukken.
b) De kledingstukken mogen niet voorzien zijn van een naam- c.q. bedrijfsetiket, op straffe van uitsluiting van verdere deelname.
c) Leden die hebben deelgenomen aan de modeshow voor het EMTC of het Wereldcongres mogen in het desbetreffende jaar met het
kledingstuk uitkomen op de vakwedstrijd.
d) Leden die mee hebben gedaan met een vergelijkend model mogen op het eerstvolgende congres / modevakdag uitkomen op de
vakwedstrijd
e) De showcommissie heeft het recht een kledingstuk in een andere categorie te plaatsen dan waarvoor is ingeschreven.
Artikel 5:
Van deelname is uitgesloten;
1) Een kledingstuk waarmee al eerder is deelgenomen aan een vakwedstrijd.
Artikel 6:
De kledingstukken worden als volgt ingedeeld:
Categorie dameskleding, bestaande uit:
Groep 1. Avondkleding, bruidskleding en cocktailkleding.
Groep 2. Mantel, mantelpak en broekpak.
Groep 3. Japon, rok en blouse, deux-pieces en ensemble.
Categorie herenkleding, bestaande uit:
Groep 1. Rok, jacquet en smokingkostuum. Fantasie kostuum dat i.v.m. materiaal gebruik en uitstraling duidelijk avondkleding is.
Groep 2. 2- of 3 delig kostuum [combinatie] en overjas.
Groep 3. Fantasiekostuum en regenjas.
Artikel 7:
Waardering van de kledingstukken:
Bij de waardering van de vereiste kleermakerskwaliteiten worden de volgende factoren als volgt beoordeeld:
1) Technische verwerking
telt tweemaal
2) Uitstraling
telt eenmaal
3) Pasvorm
telt driemaal
Artikel 8:
Elk onderdeel wordt gewaardeerd met een cijfer van 1 t/m 10 met dien verstande, er kan ook met halve punten worden gewaardeerd.
Artikel 9:
De jury
a) De beoordeling van de kledingstukken geschiedt door 3 juryleden.
b) Het Algemeen Bestuur benoemt de jury, en de voorzitter van de jury. De juryleden mogen geen zitting hebben, als zij eerder
gejureerd hebben bij de selectie van het Wereldcongres. De jury wordt terzijde gestaan door een jurysecretariaat.
c) Wanneer een der juryleden niet verschijnt, dan wordt door het Algemeen Bestuur een ander jurylid in zijn/haar plaats benoemd.
d) Ieder jurylid geeft voor elk onderdeel een cijfer als vermeld in artikel 8.
e) Het geven van cijfers geschiedt zonder overleg van de juryleden, dus strikt onafhankelijk van elkaar. Echter wanneer een
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waardering van een jurylid 1,5 punt of meer afwijkt dan de één na laagste (of hoogste) waardering, vraagt de voorzitter het
betreffende jurylid de waardering in heroverweging te nemen. De eindbeslissing voor de waardering blijft echter bij het betreffende
jurylid.
f) De cijfers, door de jury toegekend, zijn niet aanvechtbaar.
g) De cijfers mogen door de leden van de jury niet met potlood worden ingevuld op de beoordelingslijst. De lijst is voorzien van het
nummer van de deelnemer, zonder naamsvermelding.
h) De door de juryleden ingevulde en geparafeerde lijsten gaan naar het jurysecretariaat, die de cijfers overneemt op de hoofdlijsten
van de deelnemers en vaststelt wat het behaalde aantal punten van iedere deelnemer is.
i) Voorafgaand aan de publieke presentatie vindt de jurering plaats.
Artikel 10:
De beoordeling van de kledingstukken wordt op de volgende manier gewaardeerd:
Niveau A: een 8,0 of hoger
Niveau B: een7,0 t/m 7,99
Niveau C: een 6,0 t/m 6,99
Deze waarderingsniveau’s gelden zowel voor de zelfstandig als de niet-zelfstandig gemaakte kledingstukken. Daarnaast wordt per
categorie (de 3 dames- en 3 herencategorieën) de hoogste waardering behaald voor een zelfstandig gemaakt kledingstuk beloond met
een eerste prijs, mits de waardering hoger is dan een 7,3.
Iedere deelnemer ontvangt in ieder geval een bewijs van deelneming in de vorm van een certificaat.
Artikel 11:
De wisselbeker
a) Er worden 2 wisselbekers beschikbaar gesteld, één voor de categorie dameskleding en één voor de categorie herenkleding.
b) Om in aanmerking te komen voor een wisselbeker dient men met minimaal twee kledingstukken aan de vakwedstrijd deel te nemen.
Deze kledingstukken moeten zelfstandig zijn gemaakt. Daarbij is men verplicht met een kledingstuk in groep 2 uit te komen. Met het
tweede kledingstuk is men vrij om of in de 1e of in de 3e groep uit te komen. Wordt er met drie kledingstukken deelgenomen, dan
geldt voor het behalen van de wisselbeker het totaal van de twee hoogst gewaardeerde kledingstukken, waarvan in ieder geval de
beoordeling van het kledingstuk uit groep 2 wordt meegenomen.
c) Twee kledingstukken moeten elk afzonderlijk minstens een 7,5 hebben behaald.
d) De wisselbeker wordt toegekend voor twee kledingstukken, die tezamen meer punten hebben behaald dan twee kledingstukken van
andere deelnemers.
e) Wanneer meerdere deelnemers hetzelfde aantal punten hebben behaald, dan geeft de doorslag het hoogste aantal bij de factor
pasvorm. Wanneer dan nog het aantal punten gelijk is dan geldt de factor technische verwerking en tenslotte de factor uitstraling.
Artikel 12:
a) De wisselbekers moeten binnen een jaar na datum van de vakwedstrijd weer ter beschikking van de showcommissie worden gesteld.
Ter vervanging wordt op de eerst volgende vakwedstrijd dan een herinneringsbeker uitgereikt.
b) De deelnemer, die de wisselbeker driemaal heeft gewonnen krijgt deze in eigendom.
c) Mocht onverhoopt in een volgende vakwedstrijd geen wisselbeker kunnen worden uitgereikt dan blijft deze ter beschikking van de
laatste winnaar.
Artikel 13:
BMA Branche erkenning:
Dit is een schildje met het logo van de BMA voor heren- of dameswerk.
a) de BMA branche erkenning kan in twee stappen worden behaald. Deze twee deelnames kunnen in twee opeen volgende jaren
gebeuren, of over een periode van 3 jaar verspreid.
•
De kledingstukken moeten geheel zelfstandig zijn gemaakt.
•
Bij de eerste deelname moet er minimaal één stuk op niveau B met een minimum van 7,0 zijn beoordeeld, behaald in categorie 1
of 3.
•
Daarnaast moet het stuk uit categorie 2 op niveau B worden beoordeeld met minimaal een 7,3.
•
Bij de tweede deelname (één of twee jaar later) moet er in categorie 2 een beoordeling op niveau A zijn behaald. Daarnaast moet
in een andere categorie ook een niveau A worden behaald.
•
De modellen voor de tweede deelname moeten voor een andere persoon dan diegene die voor de eerste deelname heeft geshowd
zijn gemaakt en er moet aan de hand van foto’s van de eerste deelname een verschil in maat en pasproblematiek worden
getoond.
•
De onder 4c genoemde kleding mag alleen voor de eerste deelname aan de vakwedstrijd worden aangeboden.
b) Het schildje mag een lid gebruiken voor eigen activiteiten of in het bedrijf waar hij of zij (aantoonbaar) een dienst verband heeft.
c) Wanneer men het lidmaatschap van de BMA opzegt, wordt men niet meer als zodanig vermeldt, en moet men het Branche erkenning
schildje inleveren. Uiteraard blijft het schriftelijke bewijs dat het examen met goed gevolg is afgelegd eigendom van de kandidaat.
Artikel 14:
Er wordt jaarlijks een vakgenotenprijs uitgereikt. Door middel van een schriftelijke stemming kunnen de aanwezige leden hun voorkeur
kenbaar maken. Voor deze vakgenotenprijs komen alle geshowde stukken in aanmerking.
Artikel 15:
a) De BMA heeft het recht om foto's te maken en te publiceren in haar blad en op de website.
b) De BMA heeft het recht om een film te maken en deze aan haar leden te koop aan te bieden.
Artikel 16:
De Branchevereniging Mode Ambachten is niet aansprakelijk bij beschadiging of kwijtraken van kleding en/of accessoires.
Artikel 17:
De Branchevereniging Mode Ambachten niet aansprakelijk bij letsel of schade ontstaan tijdens een ongeval bij de vakwedstrijd.
Artikel 18:
Algemeen
In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het Algemeen Bestuur.
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