MEGHÍVÓ

Szeretettel és nagy tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, barátait,
illetve valamennyi makettezés iránt érdeklődőt a II. Tokaji Makett Kiállítás és
Versenyre.
A verseny időpontja: 2007. március 31-április 1.
Helyszíne: Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tokaj,
Bajcsy-Zsilinszky u 18-20.
(A rendezvénnyel kapcsolatos pontos információk megtalálhatók a
www.makettezes.shp.hu oldalon.)
Nevezés: 2007. március 31.-én 08.00 órától 12.00 óráig, a nevezés ingyenes.
A kiállítás megnyitója: 2007. március 31-én 13.00-kor.

A rendezvényt megnyitja Boros-Leskó Géza ny. dandártábornok, a kiállítás
fővédnöke.
Zsűrizés: 2007. március 31.-én 14.00 órától

A zsűrizés menete:
A zsűri tagjai a helyszínen kerülnek bemutatásra. A tagok kategóriánként
megtekintik a kiállított maketteket és minden kategóriából kiválasztják a nekik
legjobban tetsző alkotásokat. Ezt követően minden egyes zsűritag önmaga,
társaitól függetlenül lepontozza a kiválasztott maketteket. Értelemszerűen az
adott kategóriában a legnagyobb pontszámot elérő makett a győztes. A
szervezők fenntartják azt a jogot, hogy pontegyenlőség esetén több azonos
helyezést is kihirdessenek.
A rendezőség összevonhat kategóriákat, ha az adott témában kevés makettet
neveznek.
A zsűri fenntartja a jogot arra, hogy egyes kategóriákban – amennyiben a
makettek színvonala nem ér el megfelelő szintet – ne osszon ki helyezéseket.
A zsűri tagjai a maketteket nem érintik azok szemrevételezése közben.
A zsűri döntése ellen fellebbezni nem lehet, mivel az – objektív szempontok
figyelembe vételével – a bírák szubjektív véleményét tükrözi.
A nem díjazott, azonban igényes munkák okleveles elismerésben részesülnek.
Eredményhirdetés: 2007. április 1-én 13.00 órától.

Kategóriák:
Gyermek kategóriák 14 év alatt
GY1
repülők
GY2
Harcjárművek, katonai járművek, hajók
GY3
Egyéb (figurák, dioráma, sci-fi, autó, motor)
Ifjúsági kategóriák: 14-18 év
I1
I2
I3

repülők
Harcjárművek, katonai járművek, hajók
Egyéb (figurák, dioráma, sci-fi, autó, motor)

Felnőtt kategóriák: 18 év felett
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

Repülő, 1:72 és kisebb méretarány (helikopter is)
Repülő, 1:48 és nagyobb méretarány (helikopter is)
Repülő, feljavított (helikopter is)
Harcjármű, 1:48 és kisebb méretarány
Harcjármű, 1:35 és nagyobb méretarány
Harcjármű, feljavított
Hajó
Hajó feljavított
Autó, motor, kamion, sci-fi
Figura (kisebb figuracsoport)
Dioráma

Különdíj: Közönségdíj.
A szervezők feljavítottnak értékelik azt a munkákat, melyhez összeépítése
során fotómaratást, esztergált fém alkatrészeket, fém lánctalpat stb.
használnak fel. Ide sorolandók azok az új generációs makettek is, melyek alapból
tartalmazzák ezeket a készleteket. (pl:Dragon)
A helyezettek oklevél és emlékplakett elismerést kapnak ajándékokkal.
Eredményhirdetés:
2007. április 1-én 13.00 óra.

Mindenkit szeretettel várunk!

