Szabályok

A versenyen mindenki részt vehet, aki befizeti a nevezési díjat, és ezzel elfogadja a verseny
szabályait.
Kérünk minden résztvevőt, hogy az asztalra helyezett munkákhoz még akkor se nyúljanak, ha
az a sajátjuk, hanem kérjék a rendezők segítségét.
A makettek visszaadására kizárólag a meghirdetett időpontban van lehetőség, A korábban
elszállításra kerülő munkák elesnek a díjazástól.
Jó ízlést sértő munkákat a rendezőség kizárja a kiállításról, ez ellen fellebbezési lehetőség
nincs!
A verseny
Gyerek 0-12 (2001)
Serdülő 13-15 (1998)
Junior 16-18 (1995)
2012- dec. 31-ig betöltött életév számit
Korosztályokban
Felnőtt standard
Felnőtt nyílt (mester-hobby összevont)
Felnőtt Mester
Osztályokban kerül meghirdetésre
A mester kategória mindenki számára nyitva áll, aki szeretné munkáját egy magasabb szinten
megmérettetni.
Azoknak a résztvevőknek (mesterkategóriás résztvevők), akik a mosonmagyaróvári
rendezvényen 2012, 2011, és 2010-ben az adott szakágban
-hobby (standard, alap) osztályban arany elismerést kaptak,
-mester osztályban valamilyen érem elismerésben részesültek,
-valamint hazájukban mester makettezőnek számítanak,
a nevezését kizárólag a mester, vagy nyílt osztályokban tudjuk elfogadni.
(Repülő arany elismerés esetén, például lehet standard (hobbi) harcjárműben indulni!)
A nyílt (összevont) osztályban meghirdetett kategóriákban mindenki szabadon indulhat.
Ezzel szeretnénk minél több makettezőnek lehetőséget adni a sikeres szereplésre.

Repülő szakágban
- a felnőtt korosztályban a bontott felületű (nem repülőképes állapotú) maketteket kérjük a
mester bontott kategóriában (M-1) indítani
- repülő dioráma kategória ( H-9) csak nyílt (összevont) osztályban kerül kiírásra
- a polgári repülőgépek kategóriájába (H-6) csak a légiforgalmi társaságoknál rendszeresített
utas és teherszállító gépek, valamint a min. 6 fő szállítására alkalmas polgári kisgépek
nevezhetőek.
A rossz kategóriában nevezett munkát a zsűri átsorolhatja
Zsűrizés:
- gyerek, serdülő, ifjúsági korosztályokban szemrevételezéssel
- kiemelt kategóriákban szemrevételezéssel, vagy könnyített pontozással,
- hobby kategóriákban könnyített pontozással, vagy szemrevételezéssel
- nyílt kategóriákban könnyített pontozással, vagy szemrevételezéssel
- mester kategóriákban pontozással

Kiemelt kategóriák:
Ezekben az évente változó, speciális kategóriákban, amik egy-egy történelmi időszakhoz,
időponthoz, eseményhez esetleg egy-egy híres típushoz, típus családhoz köthetőek, minden,
az előző években is indult (esetleg helyezést elért) és ezekhez, a kategóriákhoz köthető makett
is újra versenyezhet.
EU Kategóriák:
"Az EU kategóriákat a 2004-ben hívta életre a négy akkor csatlakozó ország egy-egy
városához tartozó makettező klub, egyesület. Csehországból Koprivnice, Szlovákiából
Poprád, Lengyelországból Bytom, Magyarországról Mosonmagyaróvár csatlakozott ehhez a
baráti közösséghez. Célunk a csatlakozásnak emléket állítani és az ifjúsági, valamint a felnőtt
makettezés további népszerűsítése.
Ebben a külön versenyben azok az ifjúsági és felnőtt kategóriákban indult munkák vehetnek
részt, amelyek valamelyik EU tagállam légi- vagy szárazföldi haderejéhez tartoznak vagy
tartoztak.
A zsűrizést az alapító klubok képviselőiből álló 3-3 tagú zsűri végzi. Egy-egy kategóriában a
négy összesítő lap helyezési sorrendjének az átlaga határozza meg a végeredményt.
Az EU kategóriákban nem kell külön nevezni.

