
Nevezés 
 
Interneten előnevezés: 
 
2010 márc. 20 - ápr. 5. 24.00 - gyakorlatilag valamikor Szolnok után 

Helyszínen: 
 
2010. április 10. 08.00 - 12.00 

Nevezési díj: 
 
Elektronikus előnevezés 2 Euro (vagy annak megfelelő forint) 
makettezőnként 
Helyszíni nevezés 4 Euro (vagy annak megfelelő forint) makettezőnként 
Gyerek, serdülő, ifjúsági korosztályokban a nevezés ingyenes. 

Eredményhirdetés: 

Az eredményhirdetés vasárnap 14.00-kor kezdõdik. 

 
Makettek visszaadása 
 
A makettek 2010 ápr. 11-én vasárnap 16.00-tól kerülnek visszaadásra, ez 
időpont előtt a makettek elvitelére nincs lehetőség. 

A versenyen mindenki részt vehet, aki befizeti a nevezési díjat, és ezzel 
elfogadja a verseny szabályait. 

A verseny 

Gyerek 0-12 (1998) 
Serdülő 13-15 (1995) 
Junior 16-18 (1992) 

2010- dec. 31-ig betöltött életév számit 

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. 



Azokat a résztvevőket, akik a mosonmagyaróvári rendezvényen 2009 
és 2008-ban az adott szakágban 

-hobby (standard, alap) osztályban arany elismerést kaptak,  
-mester osztályban valamilyen érem elismerésben részesültek,  
-valamint hazájukban mester makettezőknek számítanak, 

Kérjük, hogy munkájukat az adott szakágban mester, vagy a nyílt 
(összevont) kategóriákban indítsák 

(Repülő arany elismerés esetén például lehet standard harcjárműben 
indulni!) 

A nem megfelelő kategóriában indított munkákat a rendezőség 
átrakhatja a megfelelő kategóriába. 

A nyílt (összevont) kategóriákban mindenki szabadon indulhat. 

Ezzel szeretnénk, minél több makettezőnek lehetőséget adni a sikeres 
szereplésre. 

Kérünk minden résztvevőt, hogy az asztalra helyezett munkákhoz még 
akkor se nyúljanak, ha az a sajátjuk, hanem kérjék a rendezők segítségét. 

Repülő szakágban 

 
- a felnőtt korosztályban a bontott felületű (nem repülőképes állapotú) 
maketteket kérjük a mester bontott kategóriában indítani 
- repülő dioráma kategória csak nyílt (összevont) osztályban kerül kiírásra 
- a polgári repülőgépek kategóriájába csak a légiforgalmi társaságoknál 
rendszeresített utas és teherszállító gépek, valamint a min 6 fő szállítására 
alkalmas polgári kisgépek nevezhetőek. 

Jó ízlést sértő munkákat a rendezőség kizárja a kiállíatásról 

Zsűrizés: 

Gyerek, serdülő, ifjúsági korosztályokban szemrevételezéssel,  
kiemelt kategóriákban szemrevételezéssel, vagy könnyített pontozással.  
A hobby kategóriákban könnyített pontozással, vagy szemrevételezéssel. 
A nyílt kategóriákban könnyített pontozással, vagy szemrevételezéssel. 
A mester kategóriákban pontozással történik a makettek elbírálása. 

 



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. 
Nevezés csak a helyszínen lehetséges, az arra elkülönített nevezési 
helyen. Az EU kategóriákba a nevezés ingyenes. 

Díjazás: Az előzőekben leírtak alapján az alapversenytől függetlenül 
történik. A meghirdetett 8 kategóriában az első három helyezett kap 
jutalmat. Azok a versenyzők, akik egy naptári évben az alapító városok 
makettező versenyein legalább háromszor első helyezés érnek el egy 
ugyanazon munkájukkal, elnyerik az "EU Kupa örökös bajnoka" megtisztelő 
címet és ezzel az övék lehet vándor kupa is." 

 

 


