
ZAPROSZENIE 
 

 
 

Klub Modelarski w Mosonmagyaróvár 
12-go i 13-go kwietnia 2008 roku organizuje 

XII. Międzynarodową Wystawę i Zawody Modelarskie, 
na które serdecznie zaprasza Panią/Pana z Rodziną i Przyjaciółmi! 

 
 
INFORMACJE: 
 

Egresi András   
telefon: (00)36 - 96 / 566 - 655  
komórka: +36 - 20 / 517 - 8119  
e-mail: egresi@makettklub.hu 
 
Egresi Lídia   
telefon: +36 - 20 / 240 - 2297 
e-mail: lidia@makettklub.hu 
 
Takaró Péter   
telefon: +36 - 30 / 318 - 7990 
e-mail: peter@makettklub.hu 
 
Mihályfi Krisztina  
telefon: +36 - 20 / 378 - 0275 
e-mail: hakot@t-online.hu 
 
 

Edelmayer Aleksandra  
telefon: +36 - 30 / 409 - 2750 
e-mail: ola@t-online.hu 
 
Nagy László  
telefon: +421(0) 903 - 376 - 046 
e-mail: enelpost@gmail.com 
 
Takaró Attila (Webmaster)       
telefon: +36 - 30 / 994 - 3755 
e-mail: taki@makettklub.hu 
 
Adres pocztowy 
Mosonmagyaróvári Makettező Klub 
9200 Mosonmagyaróvár, 
Alkotmány út 5/4. 
 

INNE INFORMACJE: 
 

Dotyczące noclegów: 
 
 
 

www.mosonmagyarovar.hu 
mosonmagyarovar@tourinform.hu 
(00)36 - 96 / 206 - 304 

 
Zdjęcia z poprzednich zawodów, zdjęcia naszego miasta, oraz dalsze informacje  
i mapki można obejrzeć na naszej stronie: 

 
 www.makettklub.hu 

  
 
 



MIEJSCE IMPREZY:  
Uniwersytet Zachodnio-Węgierski 
Wydział Rolnictwa i Nauk o Zywności 
9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2. 
(tablice informacyjne z napisem „Makett 
show”)  

Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 
9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2. 
(Az eligazodást a „Makett show” feliratú 
táblák segítik) 

 
 
ZGŁASZANIE MODELI:   
Przez internet: do  10 kwietnia 2008, do 2359          www.makreg.hu 
Na miejscu:  11 kwietnia 2008, od 1300  do 1700   

 12 kwietnia 2008, od  800  do 1300 
 
ZGŁASZANIE JEST BEZPŁATNE! 
 
 
OTWARCIE ZAWODÓW:  
12 kwietnia 2008 o godz. 1300 
 
 
OCENA MODELI:  
12 kwietnia 2008 o godz. 1400 
 
Modele oceniać będą znani modelarze z wielu krajów. Trzyosobowe grupy sędziów wspólnie 
wybiorą prace oceniane jako najlepsze w klasie. Następnie jurorzy niezależnie od siebie 
ocenią wybrane modele w danych klasach. Po zsumowaniu punktów powstaje końcowa 
klasyfikacja. W każdej kategorii nagradzanych będzie pierwszych sześć modeli (wyjątkiem jest 
klasa mistrzowska, gdzie miejsca przyznajemy w zależności od ilości uzyskanych punktów). W 
klasach, w których startuje dużo modeli o wysokim poziomie, mogą być przyznawane miejsca 
równorzędne. 
Jurorzy tylko w wyjątkowych przypadkach dotykają modeli. 
Wyróżniające się modele, które ze względu na wysoki poziom danej klasy nie otrzymały 
nagrody, otrzymają od Klubu Modelarzy w Mosonmagyaróvár dyplomy „Wyróżniająca się 
praca”, które znajdą się obok modeli. Zółte  kartki z napisem „PRACA NAGRODZONA” znajdą 
się obok prac, które otrzymają nagrody. 
Dokumentacja jest wymagana tylko w wyjątkowych przypadkach (specjalne malowanie, 
przebudowa, uszkodzenie, itp.) 
 
 
Klasa Mistrzowska 
Klasę Mistrzowską polecamy tym zawodnikom, którzy na podtawie swojej wiedzy do tej 
kategorii siebie zaliczają. Tylko w tej kategorii mogą startować zawodnicy, którzy: 
 

- Posiadają dyplom mistrzowski 
- Uzyskali złoty medal na szczeblu zaawansowanym,  z wynikiem powyżej 85 punktów 
- Posiadają nagrodę Best Of Show. 

 
Modelarze ci nie mogą startować w kategoriach podstawowych! 
W klasach, w których nie odróżniono klas mistrzowskich i standardowych, lub jest tylko klasa 
mistrzowska, mogą startować wszyscy. 
 
Zasady oceny 
 
Sposób wykonania modelu (otwarta lub zamknięta kabina, otwory naprawcze itp) określa 
jedynie przynależność do kategorii, a nie oznacza dodatkowego atutu. Decydujący jest 
stopień trudności wykonanej pracy, oraz jej jakość i podobieństwo do orginału. 



 
Sędziowie najpierw oglądają wszystkie zgłoszone modele określając poziom konkursu. 
Następnie wybierają modele, które mają szanse otrzymać nagrody (około 6-10 modeli w 
każdej kategorii). 
 
Sędziowie mogą wyznaczyć do punktacji najwyżej dwie prace jednego zawodnika, w 
przypadku dwóch prac, obydwie są oceniane. 
 
UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 
13 kwietnia 2008, około godz. 1300 
 
Wydawanie modeli - po ogłoszeniu wyników od godz. 16.00. 
 
KATEGORIE: 
 

F1 Samoloty dwu- lub więcej płatowe 
F2 Samoloty 1:72 i mniejsze śmigłowce 
F3 Samoloty 1:72 i mniejsze odrzutowce 
F4 Samoloty 1:72 i mniejsze otwarte 
F5 Samoloty 1:48 i większe śmigłowce 
F6 Samoloty 1:48 i większe odrzutowce 
F7 Samoloty 1:48 i większe otwarte 
F8 Samoloty 1:32 i większe  
F9 Helikoptery   
F10 Samoloty  Klasa mistrzowska 
F11 Pojazdy militarne 1: 48 / 1:35 i większe do 1945 r. -gąsienicowe 
F12 Pojazdy militarne 1: 48 / 1:35 i większe od 1945 r. -gąsienicowe 
F13 Pojazdy militarne 1: 48 / 1:35 i większe kołowe 
F14 Pojazdy militarne 1: 48 / 1:35 i większe otwarte 
F15 Pojazdy militarne 1:72 i mniejsze do 1945 r. -gąsienicowe 
F16 Pojazdy militarne 1:72 i mniejsze od 1945 r. -gąsienicowe 
F17 Pojazdy militarne 1:72 i mniejsze kołowe 
F18 Pojazdy militarne „T” od od początku do dni dzisiejszych
F19 Pojazdy militarne  Klasa mistrzowska 
F20 Samochody  cywilne 
F21 Samochody  sportowe 
F22 Motocykle   
F23 Tiry   
F24 Samochody, Motocykle, Tiry Klasa mistrzowska 
F25 Statki motorowe   
F26 Żaglowce   
F27 Figurki poniżej 70 mm  
F28 Figurki powyżej 70 mm  
F29 Figurki od I. wojny światowej. do dni dzisiejszych
F30 Popiersia   
F31 Figurki własnego wyrobu lub przerobione  
F32 Figurki  Klasa mistrzowska 
F33 Diorama - figura   
F34 Diorama - samolot      
F35 Diorama - pojazd militarny   
F36 Diorama - mała kompozycja (vignetta) 
F37 Modele kartonowe - pojazdy  
F38 Modele kartonowe – budowle  
F39 Inne, Sci-fi, fantazia   
F40 Modele w trakcie przebudowy, poprawy  

 
 



KLASY MŁODZIEŻOWE (od 15do 18 lat)   
I1 Pojazdy militarne   
I2 Samoloty, helikoptery   
I3 Inne   

 
KLASY JUNIORÓW: (od 13do 14 lat)   

J1 Pojazdy militarne   
J2 Samoloty, helikoptery   
J3 Inne   

 
KLASY POŁĄCZONE: 

GY Młodzik   
E Modele malowane pędzelkiem  

 
KLASY EU: 
 SENIOR 

EU1F Samoloty 1:72 i mniejsze  
EU2F Samoloty 1:48 i większe  
EU3F Pojazdy militarne 1:72 i mniejsze  
EU4F Pojazdy militarne 1:48 / 1:35 i większe  

 
JUNIOR (od 15 do 18 lat) 
EU1I Samoloty 1:72 i mniejsze  
EU2I Samoloty 1:48 i większe  
EU3I Pojazdy militarne 1:72 i mniejsze  
EU4I Pojazdy militarne 1:48 / 1:35 i większe  

 
KATEGORIE SPECJALNE: 

K1 Samoloty typu Phantom w siłach powietrznych świata 
K2 Czołgi typu Sherman 
K3 Figury z czasów wojen napoleońskich 

 
NAGRODY SPECJALNE: 

- Nagrody naszych sponsorów 
- Najładniejszy samolot, pojazd militarny, figurka, pojazd 
- Best of show 
- Najbardziej specyficzny odrzutowiec (ku pamięci Gála Istvána) 
- Inne 

 
Organizatorzy wykluczą z zawodów i wystawy prace obrażające cześć, dobry smak  

i godność ludzką! 
 

 
Serdecznie zapraszamy 12-go i 13-go kwietnia 2008 ! 

 
SPONSORZY: 
 

    
 
 

www.makettklub.hu 


