
III. Kõszegi Makett Verseny és Kiállítás
2011. szeptember 10-11.

SZABÁLYZAT
Nevezés:
2011. szeptember 10-én  9:00 órától - 13:00-óráig a helyszínen. 
A versenyben kategóriánként tetszõleges számú makett indítható. Egy személy több kategóriában 
illetve több makettel is indulhat, de egy kategóriában csak egy díjat nyerhet. Nevezés a helyszínen. 
A maketteket a nevezéskor le kell adni, ettõl kezdve a versenyzõ nem mozgathatja makettjét, kivételt 
képez, ha a rendezõk vagy a zsûri egyik tagja erre megkéri. A makettek visszaadása az 
eredményhirdetést követõen, kis csoportokban, felügyelet alatt, a nevezésnél kapott igazolószelvények 
ellenében történhet. Aki elveszti, vagy nem hozza magával az igazoló szelvényt, csak azután veheti át a 
makettjét, ha minden más makettet már átvettek. Rendkívüli esetben, elõzetes egyeztetés alapján ettõl 
el lehet térni.

Megnyitó: 
2011. szeptember 10-én 13:30-kor 

Zsûrizés: 
2011. szeptember 10-én 14:00-tól
A zsûri meghívott 2 tagból és egy helyi klubtagból áll. A zsûrinek joga van a meghirdetett kategóriák 
összevonására, és új kategóriák meghirdetésére, a rendezõséggel való egyeztetés után. A zsûrinek 
továbbá joga van a rossz kategóriába nevezett makett átsorolására, illetve ha azt jónak látja, bármely 
makett kizárására. A zsûrizés szemrevételezéssel történik. 

Makettek: 
Minden olyan makett esetében, ahol prototípusról, ritka jármûrõl, egyedi, vagy kísérleti festésrõl, stb. van 
szó, kérünk dokumentációt. Ajánljuk, hogy a kérdéses képrõl készítsenek fénymásolatot, vagy 
nyomtassák ki, mert a nálunk leadott könyvekért, fotókért, és elektronikus adathordozókért felelõsséget 
vállalni nem tudunk. Kérjük a nevezõket, hogy az építési útmutatót csak abban az esetben mellékeljék, 
ha semmilyen más dokumentáció nem áll rendelkezésre. Minden makettet készítõje nevén kell nevezni. 
A makett azonosítására sorszám szolgál, melyet a nevezéskor a rendezõség határoz meg.

Díjazás: 
Megfelelõ számú induló esetén kategóriánként az elsõ három helyezett kerül díjazásra, serleggel és 
oklevéllel. Kivételt képeznek a támogatói díjak. Itt a támogatók ajánlanak fel díjat, serleget az általa 
legjobban tetszett makett tulajdonosának. Csak a versenyre nevezett makettet kaphatnak díjat. Azok a 
makettek, amelyek 2009-ben az I. Kõszegi Makett Verseny és Kiállításon díjazásra kerültek azok nem 
nevezhetõek idén, csak kiállíthatóak.

A rendezvény helyszíne: 
Béri Balog Ádám Ált. Isk. sportcsarnoka

 9730  Kõszeg, Deák Ferenc utca 6.
47 o 38' 12.92” N
16 o 54' 67.07” E

A nevezés és belépés ingyenes! 

www.koszegimakett.hu
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