
ZAPROSZENIE

Związek Modelarzy w Mosonmagyaróvár
16-go i 17-go kwietnia 2005 roku

organizuje
IX. Międzynarodową Wystawę i Zawody 

Modelarskie,
na które serdecznie zapraszamy Panią/Pana 

z Rodziną i Przyjaciółmi

MIEJSCE WYSTAWY I ZAWODÓW:
Uniwersytet Zachodnio-Węgierski Wydział Rolnictwa i Nauk o 
Zywności (Nyugat-Magyarországi Egyetem)
MOSONMAGYARÓVÁR, Vár 2.
(tablice informacyjne z napisem „Makett Show”)

ZGŁASZANIE:
16-go kwietnia 2005 r. od 7 00 do 13 00

Karta zgłoszeniowa jest dostepna na stronie:
www.makettinfo.nikhok.hu    
Zgloszenia można przesyłać na adres egresi@mtk.nyme.hu. 
Zgłaszanie jest bezpłatne.

OTWARCIE ZAWODÓW:
16-go kwietnia 2005 r. godz. 13 00

OCENA MODELI:
16-go kwietnia 2005 r. od godz. 1500

Modele będą oceniać znani modelarze z pięciu krajów. 
Trzyosobowe grupy wspólnie wybiorą prace ocenione jako 
najlepsze w klasie. Następnie jurorzy niezależnie od siebie 
ocenią wybrane modele w danych klasach. Po zsumowaniu 
punktów powstaje końcowa klasyfikacja. W klasach, w których 
startuje dużo modeli o wysokim poziomie, mogą być przyznane 
równorzędne miejsca. W klasach, w których startuje mało modeli, 
może być stosowana zasada podoba się – nie podoba się.
Jurorzy tylko w wyjątkowych przypadkach podnoszą model 
(w rękawiczkach).
Wybrane modele, które ze względu na wysoki poziom danej 
klasy nie otrzymały nagrody, otrzymają od Klubu Modelarzy 
w Mosonmagyaróvár dyplomy „Wyróżniająca się praca”, które 
znajdą się obok modeli. Zółte kartki z napisem „PRACA 
NAGRODZONA” znajdą się obok prac nagrodzonych.
Dokumentacja jest wymagana tylko w wyjątkowych przypadkach 
(specjalne malowanie, przebudowa, uszkodzenie itd.)

KLASY MŁODZIEŻOWE: OD 15 DO 18 LAT
I1 Pojazdy militarne
I2 Samoloty, helikoptery
I3 Inne

KLASY JUNIORÓW: OD 13 DO 14 LAT
J1 Pojazdy militarne
J2 Samoloty, helikoptery
J3 Inne

KLASY POŁĄCZONE:
GY Młodzik (do 12 lat)
E Modele malowane pędzelkiem

KLASY SPECJALNE:
K1 Samoloty z klasy sukhoj od początku do dni dzisiejszych
K2 Pojazdy lądowe wojska izraelskiego 
K3 Husarzy
K4 Lotnictwo z wojny koreańskiej (z dokumentacją)
K5 Na pamiątkęzakończenia II. wojny światowej:1945 r. lotnictwo,  

 pojazdy lądowe i wodne

dwu-lub więcej płatowe
w skali 1:72 i mniejsze
w skali 1:72 i mniejsze
w skali 1:72 i mniejsze
w skali 1:48 i większe
w skali 1:48 i większe
w skali 1:48 i większe
w skali 1:32 i większe

w skali 1:35 i większe
w skali 1:35 i większe
w skali 1:35 i większe
w skali 1:35 i większe
w skali 1:72 i mniejsze
w skali 1:72 i mniejsze
w skali 1:72 i mniejsze
„T”         od początku 

poniżej 70 mm
powyżej 70 mm
od I. wojny światowej 

figura
samolot
pojazd wojskowy
mała kompozycja
pojazdy
budowle

Samoloty
Samoloty 
Samoloty 
Samoloty 
Samoloty 
Samoloty 
Samoloty 
Samoloty  
Helikoptery
Pojazdy militarne
Pojazdy militarne
Pojazdy militarne
Pojazdy militarne
Pojazdy militarne
Pojazdy militarne
Pojazdy militarne
Pojazdy militarne
Samochody cywilne
Samochody sportowe
Motocykle
Tiry
Statki motorowe
Żaglowce

Figurki 
Figurki 
Figurki 
Popiersia 
Diorama 
Diorama 
Diorama 
Diorama
Modele kartonowe
Modele kartonowe
Inne, Sci-fi, fantazia

  F1*
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

 F9*
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34

śmigłowce
odrzutowce
otwarte
śmigłowce
odrzutowce
otwarte

do 1945 r. - gąsienicowe
od 1945 r. - gąsienicowe
kołowe
otwarte
do 1945 r. - gąsienicowe
od 1945 r. - gąsienicowe
kołowe
do dni dzisiejszych

do dni dzisiejszych

(vignetta)

KLASY MODELI:
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UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
17 kwietnia 2005 r. około godz. 13 00  

WYDAWANIE MODELI:
Po ogłoszeniu wyników, za okazaniem odcinka kontrolnego. 
Prosimy wszystkich o cierpliwość!

NAGRADZANIE:
Nagradzane będzie pierwsze sześć miejc, w przypadku dpowiedniej 
ilości zgłoszeń w danej klasie. W ocenianych kategoriach o duzej 
ilości modeli, w przypadku równej ilości punktów mogą być 
przyznawane równorzędne miejsca.

NAGRODY SPECJALNE:
– nagrody naszych sponzorów
– nalepszy samolot, pojazd militarny, figura, pojazd
– najbardziej osobliwy samolot odrzutowy, ku pamięci Istvána Gála
– „Best of Show”
– inne

NASTĘPNE ZAWODY ODBĘDĄ SIĘ W KWIETNIU 2006 
ROKU KLASY SPECJALNE TYCH ZAWODÓW:

Modele z klasy P-47 
Pojazdy lądowe z II. wojny światowej z działań wojennych w Afryce
Figury: wierne portety sławnych postaci (politycy, aktorzy, 
boheterzy filmowi, sportowcy itd.)

NAGRODA PRZECHODNIA:
Nasz klub dołączył do zawodów powołanych przez czeski klub 
z Koprivnic na pamiątkę wejścia do Unii Europejskiej w 2004 
roku, z pucharem przechodnim. Nagroda przechodnia co roku 
bierze udział w zawodach każdego z państw członkowskich. Ten, 
który trzy razy zdobędzie nagrodę, otrzyma na własność jeden 
z imponujących pucharów. Do czeskiego klubu założycielskiego 
dołączyły następujące kluby: Poprad (Słowacja), Cieszyn (Polska), 
Twenot (Holandia), Mosonmagyaróvár (Węgry). 
W tych szczególnych zawodach modele bądzie oceniać specjalne 
jury powołane z klubów członkowskich. Oczywiście i w tych 
zawodach mogą startować modelarze z wszystkich państw. 
Prosimy o zaznaczenie zamiaru startowania w tych zawodach 
na kartach zgłoszeniowch.

KATEGORIE TYCH ZAWODÓW:
EU1 Lotnictwo 1:72 i mniejsze
EU2 Lotnictwo 1:48 i większe
EU3 Pojazdy militarne 1:72 i mniejsze
EU4 Pojazdy militarne 1:35 i większe

W kategoriach specjalnych i EU mogą brać udział modele, które 
startowały w poprzednich zawodach w Mosonmagyaróvár. 
Odwiedzający i modelarze będą mieli możliwość w specjalnej 
punktacji wybrać najładniejszy stolik. (Obszar wystawy jest 
znacznie powiększony, wszystkim modelarzom zapewniamy 
kulturalne warunki) Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie modeli 
na adres egresi@mtk.nyme.hu.

INFORMACJE:

16 kwietnia 2005 roku (sobota)
– Również i w tym roku organizujemy Międzynarodowe Mistrzo-

stwa Klubów Modelarskich w Halowej Piłce Nożnej (5+1 osób 
stanowi drużynę, czas gry 15 minut). Oczekujemy też zgłoszeń 
okolicznościowych drużyn koleżeńskich. (w 2004 roku zwycię-
żyła drużyna sponzorów!). 

– Znowu ogłaszamy mistrzostwa o zaszczytny tytuł „najsil-
niejszego modelarza” (w 2004 zwyciężył Csaba Kovács 25 
kilogramami (nie ma strachu, eliminacje od 5 kg!).

– Nasz tradycyjny już program: w tym roku również oczekujemy 
zgłoszeń do łucznictwa, tenisa stołowego, wycieczki statkiem, 
krótkiej wycieczki rowerowej. 

– Organizujemy wycieczkę do pałacu w Hédervár, który jest jed-
ną z pereł naszego regionu. Możliwe będzie również obejrzenie 
zapory w Dunakiliti, jako ciekawostki technicznej.

– Zainteresowanym pokażemy nasze miasto (krótki spacer 
powozem, zwiedzanie muzeum).

– Planujemy wycieczkę autobusową do koszarów 12 brygady 
przeciwlotniczej w Győr.

– Podczas oceniania modeli można będzie zwiedzać wystawę.
– Pál Stipkovits Wojewoda miasta Mosonmagyaróvár przyjmuje 

przedstawicieli klubów zagranicznych.
– W godzinach wieczornych zapraszamy wszystkich modelarzy 

z rodzinami na solidną kolację.

17 kwietnia 2005 roku (niedziela)
– Dodatkowe atrakcje w miejcu wystawy zapewnią rozrywkę 

zwiedzającym. Będą to między innymi: wyświetlanie filmu, 
pokaz modelarstwa, pokaz grup tradycjonalnych (od średnio-
wiecza do dni dzisiejszych), oczywiście nie może zabraknąć 
pokazu tanecznego.

INNE INFORMACJE: 
– Odbieranie modeli -po ogłoszeniu wyników (17. 04. 2005 roku 

około godz. 15). Prosimy wszystkich o uszanowanie naszej wystawy 
oraz zwiedzających i pakowanie swoich prac dopiero po oficjalnej 
ceremonii. Prosimy o zachowanie odcinka kontrolnego.

– W sobotę i w niedzielę wystawa zdjęć Gábora Varga z Klubu 
Modelarzy Pirat z Balatonalmádi i Pétera Pákozdy z Klubu 
Modelarzy Fabricate z Gárdony.
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– Wystawa kolekcji zdjęć Sándora Karay korespondenta z II. 
wojny światowej.

– Można będzie obejrzeć węgierskie pamiątki z II. wojny światowej.
– Mała wystawa dla upamiętnienia husarii, zorganizowana z 

pomocą naszego muzeum.
– Budavári Shop organizuje wystawę i sprzedaż miniatur histo-

rycznych, broni i zbroi.
– Będzie można zmierzyć się z pilotami Węgierskiego Lotnictwa 

Wojskowego na symulatorze JETFLY.
– Historia techniki na znaczkach.
– Możliwość odpoczynku przy oglądaniu należących do biblioteki 

klubu międzynarodowych czasopism modelarskich.
– Można będzie obejrzeć samochody z jedynej w swoim rodzaju 

kolekcji Kontantina Paksi.
– Zwiedzający będą mogli obejrzeć metalowe samochody, tiry 

Zoltána Weres, naszego kolegi z Győr.
– Wybór z kolekcji monet pani Szitás Istvánné.
– Dzięki naszym sympatykom i sponzorom wieloletnią tradycją 

jest wystawa niżej wymienionych modelarzy:
Kálmán Forintos - pojazdy militarne (Budapeszt)
Igor Frtus  - pojazdy militarne (Mikulas Liptovsky, Słowacja)
György Borbély - tiry (Balatonföldvár)
Gábor Darázs - tiry (Balatonföldvár)
Gergő Marosi - samochody cywilne i wyścigowe (Budapeszt)
József Angyal - figury (Budapeszt)
Tibor Mérei - figury (Göd)
Ivan Sabik - samoloty (Zlate Moravce, Słowacja)
Zoltán Tóth - samoloty (Budapeszt)

– Promocja wyrobów Resnation-Corpus (figury, pojazdy, dodatki)
– Heroic miniaturs - pokaz i kiermasz figurek
– Znowu można będzie wypróbować i kupić pistolety typu Gabbert 

Triplex, łącza, nakrętki, dodatki.
– W szobotę i w niedzielę odbędzie się pokaz gier strategicznych 

(War Game) Gyula Homoki i jego kolegów.
– Zainteresowanych oczekujemy na dwudniowej giełdzie kupię-sprze-

dam, gdzie obok towaru sprzedawców oczekujemy wszystkiego, 
czego już nie potrzebujecie, co chcecie wymienić, sprzedać. 

 Oczekujemy też gotowych modeli! Zapewniamy miejsce i 
sprzedawcę.

– Oczekujemy prezentacji  klubów i pokazów kolekcji.
– Oczekujemy wszystkich prac, nowych i starych, również już na-

gradzanych, takich, które już brały udział w zawodach (wśród 
wystawionych prac chętnie widzielibyśmy i te nagrodzone w 
poprzednich zawodach w Mosonmagyaróvár).

– Nocleg możemy zapewnić w miejscach podanych w specjal-
nych wkładkach. Rezerwacja noclegów bezpośrednio w da-
nych miejscach lub pod internetowym adresem:  
mosonmagyarovar@tourinform.hu. Tutaj można też uzyskać 
informacje.

Klub może przyjąć rejestrację noclegów w akademiku lub w domach 
prywatnych pod adresem egresi@mtk.nyme.hu.

Akademik I.: 2500,- Ft/osoba/noc 
  (2+2 osobowe pokoje z łazienką na dwa pokoje, bez śniadania)

Akademik II.: 1800,- Ft/osoba/noc 
  (2+2 osobowe pokoje z łazienką na korytarzu, bez śniadania)

Akademik III.: 1500,- Ft/osoba/noc 
  (4 osobowe pokoje z łazienką na korytarzu, bez śniadania)

Pokoje prywatne.: 2000,- Ft/osoba/noc, śniadanie 400–600 Ft)
  (o różnym standardzie – proste, ale kulturalne)

– Dla tych, którzy jeszcze nie byli w naszym mieście ustawimy 
tablice informacyjne z napisem „MAKETT SHOW”.

– Przyjeżdżający z kierunku Hegyeshalom (Wiedeń) lub Rajka 
(Bratysława) nie muszą kupować winiety na autostradę do 
Mosonmagyaróvár.

– Dzięki naszym austriackim, słowackim i węgierskim kolegom, 
niektóre zdjęcia z poprzednich zawodów można obejrzeć na stro-
nach 

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

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

NASZE MOTTO:
„Jeżeli nie chcesz, nie musisz startować w zawodach, ale pokaż 
na wystawie twoje ulubione modele, aby i inni mogli zachwycać 
się twoimi pracami.”
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Város Önkormányzata

Mosonmagyaróvár

SPONZORÓW:

PLPL

W ROZDANIU NAGRÓD UDZIAŁ WEZMĄ:
– Pál Stipkovits Wojewoda miasta Mosonmagyaróvár, poseł na 

sejm, główny patron naszych zawodów,
– Károly Szentkúti Wicewojewoda miasta Mosonmagyaróvár, 

dyrektor muzeum,
– István Lackmann mistrz Europy w łucznictwie tradycyjnym,
– Attila Bartha zawodnik wyścigów samochodowych,
– Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej,
– Piloci Węgierskiego Lotnictwa,
– Attache Ambasady Federacji Rosyjskich.

POZOSTAŁE INFORMACJE:
(karta zgłoszeniowa, mapa, inne)

www.makettinfo.nikhok.hu

András Egresi
00-36-96/566-655 (w ciągu dnia)
00-36-96/207-678 (wieczorem)
00-36-20-517-8119 (komórka)
e-mail: egresi@mtk.nyme.hu

W języku polskim:
Aleksandra Edelmayer

00-36-96/579-750 (wieczorem)
00-36-30-409-2750 (komórka)
e-mail: edlmayer@hu.inter.net

ADRES:
Mosonmagyaróvári Makettező Klub

MOSONMAGYARÓVÁR
Alkotmány u. 4/5.

H-9200


