
P O Z V Á N K A

Mosonmagyaróvárský modelářsky klub
Vás zve ve dnech 16. a 17. dubna 2005

na
IX. mezinárodní soutěž a výstavu modelů

MÍSTO  KONANÍ:
Západomaďarská univerzita (Nyugat-Magyarországi Egyetem)
Zemědělská a potravinářská katedra
MOSONMAGYARÓVÁR, Vár 2.
(k orientaci Vám poslouží tabulky s nápisem „Makett Show”)

PŘIHLÁŠKY:
16. dubna 2005 od 700 do 1300     
Přihlášky se podávají na přihlášce kterou je možné najít na 
internetové adrese www.makettinfo.nikhok.hu, a kterou je možno 
poslat na mailovou  adresu: egresi@mtk.nyme.hu
ÚČAST JE ZADARMO!

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ:
16. dubna 2005 od 1300

HODNOCENÍ MODELŮ:
16. dubna 2005 od 1500

Modely budou hodnotit uznané modelářské kapacity pěti krajin. 
Tříčlenné skupiny společně vyberou nejlepší modely v každé 
kategorii a poté každý z rozhodčích nezávisle vykoná bodové 
hodnocení vybraných modelů. Na základě tohoto bodování bude 
vytvořené konečné pořadí. V případě kategorie, kde se vyskytne 
více kvalitních modelů se mohou vyskytnout případy, že více 
modelů se bude dělit o stejné pořadí. V případě potřeby se může 
přistoupit i k hodnocení typu „líbí – nelíbí“ (např. když je v dané 
kategorii málo modelů).
Rozhodčí se budou dotýkat modelů jenom ve zvlášť odůvodněných 
případech, a jenom v rukavicích.
Modely, které se kvůli silné konkurenci v dané kategorii 
neumístnili, ale byli rozhodčími vybrané, obdrží diplom, jako 
uznaní  za hezkou a výjimeční práci. U těchto modelů bude 
umístněná žlutá kartička s nápisem „DÍJAZOTT MUNKA“.
Podklady jsou potřebné jen ve zvláštních případech (zvláštní 
zbarvení, přestavba, znázornění poškození atd.).
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KATEGORIE:

MLÁDEŽNÍCKÉ KATEGORIE: OD 15 DO 18 LET
I1 Bojová technika 
I2 Letadla – Vrtulníky 

JUNIORSKÉ KATEGORIE: OD 13 DO 14 LET
J1 Bojová technika 
J2 Letadla – Vrtulníky 

SPOJENÉ KATEGORIE:
GY Dětské modely (do 12 let)
E Štětcem malované modely 

ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE:
K1 Letadla řady Suchoj, od začátků do současnosti
K2 Pozemní prostředky Izraelské armády
K3 Husaři 
K4 Vzdušní prostředky Korejské války (podklady potřebné)
K5 Kategorie k výročí končení II. sv.války – Letecké, pozemní a  
 námořní prostředky roku 1945

I3 Ostatní

J3 Ostatní

    technikou
kompozice
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VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:
17. dubna 2005 od 1300

VRÁCENÍ MODELŮ:
Po vyhlášení výsledků, po předložení kontrolního ústřižku.
Prosíme Vás o trpělivost.

CENY:
V případě dostatečného počtu modelů bude oceněno prvních 
šest v každé kategorii. V bodovaných kategoriích s větším počtem 
modelů se v případě stejného počtu bodů může umístnit i více 
modelů na stejném místě.

ZVLÁŠTNÍ CENY:
– Ceny sponzorů
– Nejhezčí model letadla, bojové techniky, figurky, vozidla
– „Best of show”
– Memoriál Istvána Gála – „nejzvláštnější” proudové letadlo
– Ostatní 

PŘÍŠTÍ SOUTĚŽ POŘÁDÁME V DUBNU 2006

ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE NAŠÍ PŘÍŠTÍ SOUTĚŽE:
– Letadla typu P-47
– Pozemní bojové a dopravní prostředky afrického bojiště 
    v II. sv.války
– Figurky slavných osobností    
   (politici, herci, filmoví hrdinové, sportovci atd.)

PUTOVNÍ CENA
Náš klub se připojil k soutěži iniciované Kopřivnickým klubem, 
která je vyhlášena k výročí připojení k EÚ v roku 2004. Táto 
putovní cena bude vyhlašována každý rok na jedné ze soutěží 
uspořádaných v připojených státech. Samozřejmě třínásobný 
vítěz získává cenu natrvalo. Kromě klubu ze zakládající krajiny 
se do soutěže připojili následovní kluby:
Poprad (Slovensko), Cieszyn (Polsko), Twenot (Nizozemí), 
Mosonmagyaróvár (Maďarsko).
V této oddělené soutěži bude hodnocení vykonávat porota, 
složená z delegátů připojených klubů. Soutěže se samozřejmě 
mohou zúčastnit také modeláři z ostatních krajin. Na přihlášce 
prosíme uvést úmysl zúčastnit se také této soutěže.
Kategorie vyhlášené do této oddělené soutěže:
 EU1  Létající zařízení  1:72 a menší
 EU2 Létající zařízení 1:48 a větší
 EU3 Bojová technika 1:72 a menší
 EU4 Bojová technika 1:35 a větší
Zvláštních a EU kategorií se mohou zúčastnit i také modely, které 
se již zúčastnili předešlých ročníků soutěže.

INFORMACE:

16. dubna 2005 (sobota)
– Rovněž v roce 2005 pořádáme Mezinárodní turnaj modelářských 

klubů v halové kopané (družstva tvoří 5+1 hráč a hraje se po 15 min.)
Přihlásit se mohou také příležitostní, nebo přátelské družstva. 
(mistři roku 2004 – družstvo sponzorů, žádný podvod!)

– Opět vyhlašujeme vzpěračskou soutěž o nejsilnějšího modeláře 
(netřeba se bát, kvalifikace začíná při 5 kg).V roku 2004 bol 
vítězem Csaba Kovács s výkonem 25 kg.

– Tradičné programy: srdečně očekáváme zájemce o naše tradičné 
programy (lukostřelba, stolní tenis, vyhlídková plavba, jízda na 
čtyřkolých motocyklech, cyklotúra).    

– Organizujeme výlet do Hédervárského zámku, který je perlou 
našeho regiónu. Jako technickou zajímavost plánujeme návštěvu 
vodní zdrže v Dunakiliti.

– Zájemci se mohou zúčastnit přehlídky zajímavostí města 
(přehlídka v koči a návštěva muzea)

– Plánujeme autobusový zájezd ke 12. protiletadlovému raketo-
vému práporu v Győri.

– Výstavné prostory budou přístupné i během hodnocení sou-
těžních modelů.

– Večer setkání představitelů zúčastněných modelářských klubů 
s primátorem města, panem Pálem Stipkovicsem.

– Ve večerních hodinách zveme každého modelářského kolegu 
a jejich ctěné rodinné příslušníky na solidní večeři.

– Po večeři bude ve stejné místnosti uspořádán „seznamovací 
večírek”. Pro „žíznivé” bude k dispozici bufet.

17. dubna 2005 (neděle)
 V místě soutěže uvidí ctěný návštěvníci množstvo zajímavos-

tí, od hudebního programu, kromě jiného promítáni filmu, 
odborné modelářské programy, ukázky historických skupin 
(od starověku po současnost). Samozřejmě nebude chybět ani 
oblíbená taneční ukázka.
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JINÉ:
– Modely budou vráceny po vyhlášení výsledků (17. 04. 2005. 

kolem 15. hodiny). Prosíme všechny, aby si svoje modely balili 
až po ukončení závěreční ceremonie.

– V sobotu a v neděli předvedou pan Gábor Varga z Balatonal-
mádského Pirát Makett Klub-u a pan Péter Pákozdy z Fabricate 
Makett Klub (z Gárdonyu) své zajímavé fotografie.

– Během výstavy a soutěže bude probíhat výstava fotografií Sán-
dora Karaya, válečného fotografa z období II. sv.války.

– Ke zhlédnutí bude výstava  předmětů z maďarských bojišť 
II. sv.války.

– Pomocí výstavy uspořádané v spolupráci a Hansági Muzeum , 
Vám připomeneme život husarů.

– V spolupráci s Budavári Shop proběhne prodajní výstava his-
torických miniatur, původních zbraní a replik brnění.

– Smělejší a odvážnější návštěvníci si můžou změřit síly s piloty Ma-
ďarského vojenského letectva pomocí počítačového simulátora.

– Uskuteční se výstava Dějiny techniky na poštovních známkách.
– Oddechnout si můžete při listovaní v odborných modelářských 

časopisech, které patří do knihovny klubu.
– Ke zhlédnutí bude výstava ojedinělé sbírky automobilů Kon-

stantina Paksiho.
– Uskuteční se přehlídka kovových modelů aut, kamiónů a strojů 

Zoltána Weresa z Győru.
– Výstava zvláštní sbírky medailí pani Szitás.
– Úroveň podujetí se budou snažit pozvednout, stejně jako i v 

minulých letech, také výstavy našich přátel, modelářů:
Kálmán Forintos bojová technika (Budapešť, Maďarsko)
Igor Frtus bojová technika (Liptovský Mikuláš, Slovensko)
György Borbély kamióny (Balatonföldvár, Maďarsko)
Gábor Darázs kamióny (Balatonföldvár, Maďarsko)
Gergő Marosi cestní a soutěžní auta (Budapešť, Maďarsko)
József Angyal  figurky (Budapešť, Maďarsko)
Tibor Méri figurky (Göd, Maďarsko)
Ivan Šabík letadla (Zlaté Moravce, Slovensko)
Zoltán Tóth letadla (Budapešť, Maďarsko)

– Akciový prodej výrobků fy. Resnation-Corpus (figurky, vozidla, 
doplňky).

– Ukázka a prodaj figurek Heroic Miniaturs .
– Ukázka výrobků fy. MIG Productions.
– Opakovaně bude možné vyzkoušet a zakoupit si stříkací pistole 

a další výrobky firmy Gabbert. 
– V sobotu a v neděli pan Gyula Homoki a jeho přátelé Vám 

předvedou ukázku strategických her.
– Zájemce očekává dvoudenní modelářská burza. Vedle komerč-

ních prodejců očekáváme i ty, kteří máte nepotřebné modely a 
chcete je prodat, nebo vyměnit. Můžete přinést i hotové, posta-
vené modely. Místo a prodejce zabezpečíme.

–  Uvítáme i prezentaci různých modelářských sbírek, klubů atd.   

– Uvítáme všechny modely – starší i novější, které se zúčastnili, 
umístnili se na jiných soutěžích. (Ty, které byli oceněné na 
minulých ročnících naší soutěže rádi uvítáme na výstavě).

– Ubytování můžeme poskytnout v ubytovacích zařízeních uvede-
ných na přiloženém seznamu. Ubytování si můžete zabezpečit 
na uvedených adresách, případně na adrese:

    mosonmagyarovar@tourinform.hu

Náš klub Vám může nabídnout následovní ubytování:
Koleje I. 2.500 Ft/osoba/noc
    (2+2 místní pokoje se společnými soc. zařízeními, bez snídaně)
Koleje II. 1.800 Ft/osoba/noc
    (4 místní pokoje se společnými soc. zařízeními, bez snídaně)
Koleje III. 1.500 Ft/osoba/noc
    (4 místní pokoje soc. zařízeními na chodbě, bez snídaně)
Ubytovaní v soukromí: Jednoduché, různé kvality
 (2.000 Ft/osoba/noc, snídaně +400–600 Ft)
Koleje II. a III. poskytují jednoduché ubytovaní!

– Pro orientaci těch, kteří se ještě nezúčastnili naší akce budou slou-
žit orientační tabule s nápisem „MAKETT SHOW” rozmístněné 
po celém městě.

–  Díky našim rakouským a maďarským přátelům si fotografie z pře-
dešlého ročníku soutěže můžete prohlédnout na www-stránkách: 

www.rlm.at/start.htm/galeria/mosonmagyarovar
www.mkzobor.sk/Mosonmagyaróvár

www.makettinfo.hu/versenyek/Mosonmagyaróvár
www.fabulis.hu/galeria.    

NAŠE MOTTO: 
„Když nechceš, nemusíš se zúčastnit soutěže, ale předveď své 
malé miláčky na výstavě, ať vidí Tvou práci i jiní.”

PŘI ODEVZDÁVÁNÍ CEN NÁM BUDOU NÁPOMOCNI:
– pan Pál Stipkovics,  primátor města Mosonmagyaróvár, poslanec 

parlamentu Maďarské republiky, hlavní garant podujetí;
– pan Károly Szentkúti, viceprimátor města Mosonmagyaróvár, 

ředitel muzea;
– pan István Lackmann, mistr Evropy v tradiční lukostřelbě;
– pan Attila Bartha, automobilový závodník;
– zástupci Ministerstva obrany MR;
– piloti Maďarského vojenského letectva;
– vojenský přidělenec ruského velvyslanectví v Maďarské republice.



87

CZCZ

Város Önkormányzata

Mosonmagyaróvár

SPONZOR:DALŠÍ INFORMACE:
(přihláška, mapa, jiné)

www.makettinfo.hu/versenyek/Mosonmagyaróvár

Ladislav Nagy
Tel.: +421 903 376 046

e-mail: enel@orangemail.hu

Přejeme Vám mnoho zdraví a hodně 
modelářských úspěchů!


