Sk
Pozvánka

Mosonmagyaróvársky modelársky klub

Vás pozýva v dňoch 16. a 17. apríla 2005
na
IX. medzinárodnú súťaž a výstavu modelov

Miesto konania: 	Západomaďarská univerzita (Nyugat-Magyaroszági Egyetem)
Poľnohospododárska a potravinárska katedra
MOSONMAGYARÓVÁR, Vár 2
(k orientácii Vám poslúžia tabuľky 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.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.)
	
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.


KATEGÓRIE:
F1*
Dve a viacplošné lietadlá


F2
Lietadlá
1:72 a menšie
vrtuľové
F3
Lietadlá
1:72 a menšie 
prúdové
F4
Lietadlá
1:72 a menšie
odkrytované
F5
Lietadlá
1:48 a väčšie 
vrtuľové
F6
Lietadlá
1:48 a väčšie 
prúdové
F7
Lietadlá
1:48 a väčšie
odkrytované
F8*
Lietadlá
1:32 a väčšie

F9
Vrtuľníky


F10
Bojová technika
1:35 a väčšia 
pásová do 1945
F11
Bojová technika
1:35 a väčšia 
pásová od 1945
F12
Bojová technika
1:35 a väčšia 
kolesová
F13
Bojová technika
1:35 a väčšia 
odkrytovaná
F14
Bojová technika
1:72 a menšia 
pásová do 1945
F15
Bojová technika
1:72 a menšia 
pásová od 1945
F16
Bojová technika
1:72 a menšia
kolesová
F17
Tanky rady „T“

od začiatku po súčasnosť
F18
Autá

cestné
F19
Autá

športové
F20
Motocykle


F21
Kamióny


F22
Motorové lode


F23
Plachetnice


F24
Figúrky
do 70 mm

F25
Figúrky
nad 70 mm

F26
Figúrky

od I.sv.vojny po súčasnosť
F37
Busty


F28
Diorámy s figúrkami


F29
Diorámy s lietadlami 


F30
Diorámy s bojovou technikou


F31
Diorámy – malé kompozície

(vigneta)
F32
Papierové modely, vozidlá


F33
Papierové modely, stavby


F34
Ostatné, Sci-fi, fantázia



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)

ZVLÁŠTNE CENY:

Ceny sponzorov

Najkrajší model lietadla, bojovej techniky, figúrky, vozidla

„Best of show”

Memorial Istvána Gála – „najzvláštnejšie“ prúdové lietadlo

Ostatné 



