
21

P O Z V Á N K A

Mosonmagyaróvársky modelársky klub
Vás pozýva v dňoch 16. a 17. apríla 2005

na
IX. medzinárodnú súťaž a výstavu modelov

MIESTO KONANIA: 
Západomaďarská univerzita (Nyugat-Magyarországi Egyetem) 
Poľnohospododárska a potravinárska katedra
MOSONMAGYARÓVÁR, Vár 2.
(k orientácii Vám poslúžia tabuľ ky s nápisom „Makett Show”)

PRIHLÁŠKY:
16. apríla 2005 od 700 do 1300     
Prihlášky sa podávajú na pripojenej prihláške ktorú ju možno 
nájsť na internetovej adrese www.makettinfo.nikhok.hu, a ktorú 
je možno poslať aj na mailovú adresu egresi@mtk.nyme.hu
ÚČASŤ JE ZADARMO!

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE:
16. apríla 2005 od 1300

HODNOTENIE MODELOV:
16. apríla 2005 od 1500

Modely budú hodnotiť uznané modelárske kapacity piatich krajín. 
Trojčlenné skupiny spoločne vyberú najlepšie modely v každej 
kategórii a potom každí z rozhodcov nezávisle vykoná bodové 
hodnotenie vybratých modelov. Na základe tohto bodovanie bude 
vytvorené konečné poradie. V prípade kategórie, kde sa vyskytne 
viacej kvalitných modelov sa môžu vyskytnúť prípady, že viac 
modelov sa bude deliť o rovnaké poradie. V prípade potreby sa 
môže pristúpiť aj k hodnoteniu typu „páči – nepáči” (napr. ak je 
v danej kategórii málo modelov).
Rozhodcovia sa budú dotýkať modelov len vo zvlášť odôvodnených 
prípadoch, a len v rukaviciach.
Modely, ktoré sa kvôli silnej konkurencii v danej kategórii 
neumiestnili, ale boli rozhodcami vybrané, obdržia diplom, ako 
uznanie  za peknú a výnimočnú prácu. Pri týchto modeloch bude 
umiestnená žltá kartička s nápisom „DÍJAZOTT MUNKA”.
Podklady sú potrebné len vo zvláštnych prípadoch (zvláštne 
sfarbenie, prestavba, znázornenie poškodenia atď.)

1:72 a menšie
1:72 a menšie 
1:72 a menšie
1:48 a väčšie 
1:48 a väčšie 
1:48 a väčšie
1:32 a väčšie

1:35 a väčšia 
1:35 a väčšia 
1:35 a väčšia 
1:35 a väčšia 
1:72 a menšia 
1:72 a menšia 
1:72 a menšia

do 70 mm
nad 70 mm

Dve a viacplošné lietadlá
Lietadlá
Lietadlá
Lietadlá
Lietadlá
Lietadlá
Lietadlá
Lietadlá
Vrtuľníky
Bojová technika
Bojová technika
Bojová technika
Bojová technika
Bojová technika
Bojová technika
Bojová technika
Tanky rady „T”
Autá
Autá
Motocykle
Kamióny
Motorové lode
Plachetnice
Figúrky
Figúrky
Figúrky
Busty
Diorámy s figúrkami
Diorámy s lietadlami 
Diorámy s bojovou 
Diorámy – malé 
Papierové modely, vozidlá
Papierové modely, stavby
Ostatné, Sci-fi, fantázia

  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

vrtuľové
prúdové
odkrytované
vrtuľové
prúdové
odkrytované

pásová do 1945
pásová od 1945
kolesová
odkrytovaná
pásová do 1945
pásová od 1945
kolesová
od začiatku po súčasnosť
cestné
športové

od I. sv. vojny po súčasnosť

(vigneta)

KATEGÓRIE:

MLÁDEŽNÍCKE KATEGÓRIE: OD 15 DO 18 ROKOV
I1 Bojová technika
I2 Lietadlá – Vrtuľníky 
I3 Ostatné 

JUNIORSKÉ KATEGÓRIE: OD 13 DO 14 ROKOV
J1 Bojová technika
J2 Lietadlá – Vrtuľníky 
J3 Ostatné 

SPOJENÉ KATEGÓRIE:
GY Detské modely (do 12 rokov)
E Štetcom maľované modely

ZVLÁŠTNE KATEGÓRIE:
K1 Lietadlá rady Suchoj, od začiatkov do súčasnosti
K2 Pozemné prostriedky Izraelskej armády
K3 Husári
K4 Vzdušné prostriedky Kórejskej vojny (podklady potrebné)
K5 Kategória k výročiu ukončenia II. sv.vojny – Letecké, pozemné a  
 námorné prostriedky roku 1945

     technikou
kompozície
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VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV:
17. apríla 2005 od 1300 

VRÁTENIE MODELOV:
Po vyhlásení výsledkov, po predložení kontrolného ústrižku.
Prosíme Vás o trpezlivosť.

CENY:
V prípade dostatočného počtu modelov budú ocenení prvý šiesti 
v každej kategórii. V bodovaných kategóriách s väčším počtom 
modelov sa v prípade rovnakého počtu bodov môže umiestniť 
aj viac modelov na rovnakom mieste.

ZVLÁŠTNE CENY:
– Ceny sponzorov
– Najkrajší model lietadla, bojovej techniky, figúrky, vozidla
– „Best of show”
– Memoriál Istvána Gála – „najzvláštnejšie” prúdové lietadlo
– Ostatné

NASLEDUJÚCU SÚŤAŽ PORIADAME V APRÍLI 2006

ZVLÁŠTNE KATEGÓRIE NAŠEJ BUDÚCEJ SÚŤAŽE:
– Lietadlá typu P-47
– Pozemné bojové a dopravné prostriedky afrického bojiska
   v II. sv.vojny
– Figúrky slávnych osobností (politici, herci, filmoví hrdinovia, 
   športovci atď.)

PUTOVNÁ CENA
Náš klub sa pripojil k súťaži iniciovanej Kopřivnickým klubom, 
ktorá je vyhlásená k výročiu pripojenia k EÚ v roku 2004. Táto 
putovná cena bude vyhlásená každý rok na jednej zo súťaží 
usporiadaných v pripojených štátoch. Samozrejme trojnásobný 
víťaz získa cenu natrvalo. Okrem klubu zo zakladajúcej krajiny 
sa do súťaže pripojili nasledujúce kluby:
Poprad (Slovensko), Cieszyn (Poľsko), Twenot (Holandsko), 
Mosonmagyaróvár (Maďarsko).
V tejto oddelenej súťaži bude hodnotenie vykonávať porota, 
zložená z delegátov pripojených klubov. Súťaže sa samozrejme 
môžu zúčastniť aj modelári z ostatných krajín. Na prihláške 
prosíme uviesť úmysel zúčastniť sa aj tejto súťaže.

Kategórie vyhlásené do tejto oddelenej súťaže:
 EU1  Lietajúce zariadenia  1:72 a menšie
 EU2 Lietajúce zariadenia 1:48 a väčšie
 EU3 Bojová technika 1:72 a menšie
 EU4 Bojová technika 1:35 a väčšie

Zvláštnych a EU kategórií sa môžu zúčastniť aj modely, ktoré sa 
už zúčastnili  aj predošlých ročníkov súťaže.

INFORMÁCIE:

16. apríla 2005 (sobota)
– Aj v roku 2005 usporiadame Medzinárodný turnaj modelár-

skych klubov v halovom futbale (družstvá tvoria 5+1 hráč a hrá 
sa po 15 min.)     
Prihlásiť sa môžu aj príležitostné, alebo priateľské družstvá. 
(majstri roku 2004 – družstvo sponzorov, nebol to podvod!)

– Opät vyhlasujeme vzpieračskú súťaž o najsilnejšieho modelára 
(netreba sa báť, kvalifikácia začína pri 5 kg). V roku 2004 bol 
víťazom Csaba Kovács s výkonom 25 kg.

– Tradičné programy: srdečne očakávame záujemcov o naše tra-
dičné programy (lukostreľba, stolný tenis, výhliadková plavba, 
jazda na štvorkolesových motocykloch, cyklotúra). 

– Organizujeme výlet do Hédervárskeho kaštieľa, ktorý je perlou 
nášho regiónu. Ako technickú zaujímavosť plánujeme návštevu 
vodnej zdrže v Dunakiliti.

– Záujemci sa môžu zúčastniť prehliadky zaujímavostí mesta 

(prehliadka v koči a návšteva múzea).

– Plánujeme autobusový zájazd do 12. Protilietadlového raketo-

vého práporu v Győri.

– Výstavné priestory budú prístupné aj počas hodnotenia súťaž-

ných modelov.

– Večer stretnutie predstaviteľov zúčastnených modelárskych 
klubov s primátorom mesta, pánom Pálom Stipkovicsom.

– Vo večerných hodinách pozývame každého modelárskeho kolegu 
a ich ctených rodinných príslušníkov srdečne na solídnu večeru.

– Po večeri bude v tej istej miestnosti usporiadaný „zoznamovací 
večierok”. Pre „smädných” bude k dispozícii bufet.

 

17. apríla 2005 (nedeľa)
V mieste súťaže uvidia ctení návštevníci množstvo zaujímavostí, 

medzi inými premietanie filmu, odborné modelárske programy, 

ukážky historických skupín (od staroveku po súčasnosť). 

Samozrejme nebude chýbať ani obľúbená tanečná ukážka.
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INÉ:
– Modely budú vrátené po vyhlásení výsledkov (17. 04. 2005 okolo 

15. hodiny). Prosíme všetkých, aby si svoje modely balili až po 
ukončení záverečnej ceremónie.

– V sobotu a v nedeľu predvedú pán Gábor Varga z Balatonal-
mádskeho Pirát Makett Klubu a pán Péter Pákozdy z Fabricate 
Makett Klub (z Gárdonyu) svoje zaujímavé fotografie.

– Počas výstavy a súťaže bude prebiehať výstava fotografií Sándora 
Karaya, vojnového fotografa z obdobia II. sv.vojny.

– K zhliadnutiu bude výstava  predmetov z maďarských bojísk v 
II. sv.vojny.

– Pomocou výstavy usporiadanej v spolupráci a Hansági Muzeum, 
si pripomenieme život husárov.

– V spolupráci s Budavári Shop prebehne predajná výstava his-
torických miniatúr, pôvodných zbraní a replík brnení.

– Smelší a odvážnejší návštevníci si môžu zmerať sily s pilotmi Ma-
ďarského vojenského letectva pomocou počítačového simulátora.

– Uskutoční sa výstava Dejiny techniky na poštovných známkach.
– Oddýchnuť si môžete pri listovaní v odborných modelárskych 

časopisoch, ktoré patria do knižnice klubu.
– K zhliadnutiu bude výstava ojedinelej zbierky automobilov 

Konstantina Paksiho.
– Uskutoční sa prehliadka kovových modelov áut, kamiónov a 

strojov Zoltána Weresa z Győru.
– Výstava zvláštnej zbierky medailí pani Szitás.
– Úroveň podujatia sa budú snažiť pozdvihnúť, podobne ako v 

minulých rokoch, aj výstavy našich priateľov, modelárov:
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 cestné a súťažné autá (Budapešť, Maďarsko)
József Angyal  figúrky (Budapešť, Maďarsko)
Tibor Méri figúrky (Göd, Maďarsko)
Ivan Šabík lietadlá (Zlaté Moravce, Slovensko)
Zoltán Tóth lietadlá (Budapešť, Maďarsko)

– Akciový predaj výrobkov fy. Resnation-Corpus (figúrky, vozidlá, 
doplnky).

– Ukážka a predaj figúriek Heroic Miniaturs .
– Ukážka výrobkov fy. MIG Productions.
– Opäť bude možné vyskúšať a zakúpiť si striekacie pištole Triplex 

a ďalšie výrobky firmy Gabbert.
– V sobotu aj v nedeľu pán Gyula Homoki a jeho priatelia Vám 

predvedú ukážku strategických hier.
– Záujemcov očakáva dvojdňová modelárska burza. Popri ko-

merčných predajcoch očakávame aj tých, ktorí máte nepotrebné 
modely a chcete ich predať alebo vymeniť. Môžete priniesť aj 
hotové, postavené modely. Miesto a predavačov zabezpečíme.

– Uvítame aj prezentáciu rôznych modelárskych zbierok, klubov atď.
– Uvítame všetky modely – staršie aj novšie, ktoré sa zúčastnili, 

umiestnili sa na iných súťažiach. (Tie, ktoré boli ocenené na 
minulých ročníkoch našej súťaže radi uvítame na výstave).

– Ubytovanie môžeme poskytnúť v ubytovacích zariadeniach 
uvedených na priloženom zozname. Ubytovanie si môžete 
zabezpečiť na uvedených adresách, prípadne na adrese:

 mosonmagyarovar@tourinform.hu

Náš klub Vám môže ponúknuť nasledovné ubytovanie:
Internát I. 2.500 Ft/osoba/noc
   (2+2 miestne izby so spoločnými soc. zariadeniami, bez raňajok)
Internát II. 1.800 Ft/osoba/noc
   (4 miestne izby so soc. zariadením na chodbe, bez raňajok)
Internát III. 1.500 Ft/osoba/noc
   (4 miestne izby so soc. zariadením na chodbe, bez raňajok)
Ubytovanie v súkromí:  Jednoduché, rôznej kvality
 (2.000 Ft/osoba/noc, raňajky + 400–600 Ft)
Internáty II. a III. poskytujú jednoduché ubytovanie!

– Pre orientáciu tých, ktorí sa ešte nezúčastnili našej akcie budú 
slúžiť orientačné tabule s nápisom „MAKETT SHOW” roz-
miestnené po celom meste.

– Vďaka našim rakúskym, slovenským a maďarským priateľom si 
fotografie z predchádzajúcich ročníkov súťaže môžete prezrieť 
na www-stránkach: 

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

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

NAŠE MOTTO: 
„Ak nechceš, nemusíš sa zúčastniť súťaže, ale predveď svojich 
malých miláčikov na výstave, nech vidia Tvoju prácu aj iný.”
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SKSK

SPONZOR:

Város Önkormányzata

Mosonmagyaróvár

PRI ODOVZDÁVANÍ CIEN NÁM BUDÚ NÁPOMOCNÍ:
– pán Pál Stipkovics,  primátor mesta Mosonmagyaróvár, poslanec 

parlamentu Maďarskej republiky, hlavný garant podujatia;
– pán Károly Szentkúti, viceprimátor mesta Mosonmagyaróvár, 

riaditeľ múzea;
– pán István Lackmann, majster Európy v tradičnej lukostreľbe;
– pán Attila Bartha, automobilový pretekár;
– zástupcovia Maďarského Ministerstva obrany;
– piloti Maďarského vojenského letectva;
– vojenský pridelenec ruského veľvyslanectva v Maďarskej repub-

like.
 
 

ĎALŠIE INFORMÁCIE:
(prihláška, mapa, iné)

www.makettinfo.hu/versenyek/Mosonmagyaróvár

Ladislav Nagy
Tel.: 0903 376 046

e-mail: enel@orangemail.hu

PRAJEME VÁM MNOHO ZDRAVIA A VEĽA 
MODELÁRSKYCH ÚSPECHOV!
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