CZ
Pozvánka

Mosonmagyaróvárský modelářsky klub

Vás zve ve dnech 16. a 17. dubna 2005
na
IX. mezinárodní soutěž a výstavu modelů

Místo konaní: 	Západomaďarská univerzita (Nyugat-Magyaroszági Egyetem)
Zemědělská a potravinářská katedra
MOSONMAGYARÓVÁR, Vár 2
(k orientaci Vám poslouží tabulky s nápisem „Makett Show“)

Přihlášky: 		16.dubna 2005 od  700  do 1300     
Přihlášky se podávají na přihlášce kterou je možné najít na internetové adrese www.makettinfo.hu, a kterou je možno poslat na mailovou  adresu egresi@mtk.nyme.hu.
ÚČAST JE ZADARMO!

Slavnostní zahájení: 	16.dubna 2005 od 1300

Hodnocení modelů:  	16.dubna 2005 od 1500
Modely budou hodnotit uznané modelářské kapacity pěti krajin. Tříčlenné skupiny společně vyberou nejlepší modely v každé kategorii a poté každý z rozhodčích nezávisle vykoná bodové hodnocení vybraných modelů. Na základě tohoto bodování bude vytvořené konečné pořadí. V případě kategorie, kde se vyskytne více kvalitních modelů se mohou vyskytnout případy, že více modelů se bude dělit o stejné pořadí. V případě potřeby se může přistoupit i k hodnocení typu „líbí – nelíbí“ (např. když je v dané kategorii málo modelů).
Rozhodčí se budou dotýkat modelů len ve zvlášť odůvodněných případech, a jenom v rukavicích.
Modely, které se kvůli silné konkurenci v dané kategorii neumístnili, ale byli rozhodčími vybrané, obdrží diplom, jako uznaní  za hezkou a výjimeční práci. U těchto modelů bude umístněná žlutá kartička s nápisem „DÍJAZOTT MUNKA“.
Podklady jsou potřebné jen ve zvláštních případech (zvláštní zbarvení, přestavba, znázornění poškození, atd.)

Vyhlášení výsledků: 	17.dubna 2005 od 1300

Vrácení modelů:		Po vyhlášení výsledků, po předložení kontrolního ústřižku.
				Prosíme Vás o trpělivost.

Ceny: 	V případě dostatečného počtu modelů bude oceněno prvních šest v každé kategorii. V bodovaných kategoriích s větším počtem modelů se v případě stejného počtu bodů může umístnit i více modelů na stejném místě.


KATEGORIE:
F1*
Dvě a víceplošná letadla


F2
Letadla
1:72 a menší
vrtulová
F3
Letadla
1:72 a menší
proudová
F4
Letadla
1:72 a menší
odkrytovaná
F5
Letadla
1:48 a větší 
vrtulová
F6
Letadla
1:48 a větší
proudová
F7
Letadla
1:48 a větší
odkrytovaná
F8*
Letadla
1:32 a větší

F9
Vrtulníky


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

od počátku po současnost
F18
Auta

cestní
F19
Auta

sportovní
F20
Motocykle


F21
Kamióny


F22
Motorové lodě


F23
Plachetnice


F24
Figurky
do 70 mm

F25
Figurky
nad 70 mm

F26
Figurky

od I.sv.války po současnost
F27
Busty


F28
Diorámy s figurkami


F29
Diorámy s letadly 


F30
Diorámy s bojovou technikou


F31
Diorámy – malé kompozice

(vigneta)
F32
Papírové modely, vozidla


F33
Papírové modely, stavby


F34
Ostatní, Sci-fi, fantazie



MLÁDEŽNÍCKÉ KATEGORIE
(od 15 do 18 let)
I1
Bojová technika

I2
Letadla – Vrtulníky

I3
Ostatní


JUNIORSKÉ KATEGORIE
(od 13 do 14 let)
J1
Bojová technika

J2
Letadla, Vrtulníky

J3
Ostatní


SPOJENÉ KATEGORIE
GY
Dětské modely
(do 12 let)
E
Štětcem malované modely 



ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE:
K1
Letadla řady Suchoj, od začátků do současnosti
K2
Pozemní prostředky Izraelské armády
K3
Husaři
K4
Vzdušní prostředky Korejské války (podklady potřebné)

ZVLÁŠTNÍ CENY:

Ceny sponzorů

Nejhezčí model letadla, bojové techniky, figurky, vozidla

„Best of show”

Memorial Istvána Gála – „nejzvláštnější“ proudové letadlo

Ostatní 


