
A 836-os AMAVET klub, a nyitrai ”ZOBOR” Makett Klub,
a nyitrai Nábrežie Mládeže utcai Általános Iskola, a DOMINO Szabadidő-központ

meghívja Önöket a
”Nyitra város polgármesterének díjáért”

elnevezésű nemzetközi makettverseny és kiállítás XVII. évfolyamára.

Időpont: 2011. október 22.-e (szombat)
Helyszín: ZŠ (Általános iskola), Nábrežie mládeže 5, 949 01 Nitra, Szlovákia

Verseny és kor kategóriák: műanyag makettek (szeniorok)
L1 – repülők 1/24--től 1/32--ig (Dušan Beňo emlékverseny)
L2 – légcsavaros repülők 1/48
L3 – sugárhajtóműves repülők 1/48
L4 – légcsavaros repülők 1/72
L5 – sugárhajtóműves repülők 1/72
L6 – repülők 1/144-től 1/1000 000 és egyébb civil repülők
VR – helikopterek
D – diorámák
F – figurák
B – mellszobrok
Z – különlegességek (sci-fi, stb.)
CV – civilgépkocsik (személy és teher), motorkerékpárok
VT1 – kerekes harcjárművek 1/35
VT2 – lánctalpas harcjárművek 1/35
VT3 – kerekes harcjárművek 1/72,1/76,1/87, 1/144
VT4 – lánctalpas harcjárművek 1/72,1/76,1/87, 1/144
VT5 – harcjárművek 1/48
LM – motoros hajók
LP – vitorlás hajók
R – szétdolgozott makettek (összes típus)

műanyag makettek (juniorok)
J1 – harcjárművek (juniorok 18 évig)
J2 – repülők (juniorok 18 évig)
J3 – civilgépkocsik (személy és teher), motorkerékpárok
J4 – egyébb (juniorok 18 évig)

papírmakettek
P1 – F1 versenyautók
P2 – tehergépkocsik
P3 – személygépkocsik
P4 – szárazföldi horcjárművek
P4S – a versenyzők díja a legjobb harcjárműért
P5 – repülők és űrhajók
P6 – hajók
P7 – vasúti makettek
P8 – épületek
P9 – Oldies (makettek amelyek első kiadásuk legalább 20 éve volt)
P10 – egyéb papírmakett

Értékelés, díjazás: A zsűri értékelése alapján kategóriánként az első három helyezett kerül 
díjazásra. A helyezettek érmet kapnak. Háttéranyag nem szükséges. Az értékelés a nyitrai 



MK ZOBOR makettklub szokásai szerint történik.

Különdíjak: 
MK Zobor Nitra makettklub díja a legjobb juniormakettért
KPM BLACK SHEEPS Bardejov makettklub díja a csendes óceáni hadszintéren  
harcoló repülőgép legjobb makettjeért

A részvétel feltételei:
1. minden versenyző indulhat bármely kategóriában tetszés szerinti mennyiségű makettel, 

melyek  ezen verseny előző  évfolyamaiban nem értek  el  helyezést  az  első  három  
helyen. Kiértékelve csak a legjobb lesz.

2. helyettesítés engedélyezett.
3. a versenyben részt venni csak a startdíj befizetése után lehet.
4. a  versenyzők  kötelezik  magukat,  hogy a  verseny kiértékelése  végéig  makettjeit  a  

kiállításra szánt helyeken hagyják.

Nevezési díj: szeniorok: 1,- €, juniorok: 0,50 €, diákok: 0,- €
Belépő: szeniorok: 1,- €, juniorok: 0,50 €, diákok: 0,- €

Rendezőség:
Tiszteletbeli versenyigazgató: Doc. Ing. Dvonč Jozef, Csc.
Versenyigazgató: Mgr. Mikuláš Martin
A rendezőség tiszteletbeli tagja: PaedDr. Habalčík Ladislav
Hangtechnika és műszaki támogatás: Ing. Godál Róbert
Ügyvezető: Rezák Ladislav
Versenyfelügyelő: Brezina Jozef
Zsűri elnökök: Malovič Peter – műanyag makettek

Ing. Krajči Radko – papír makettek

A verseny időrendje:
0730 – 1030 makettek átvétele
1000 – 1015 ünnepélyes megnyitó
1030 – 1315 makettek értékelése, kísérőprogram
1330  – 1415 eredményhirdetés

Kísérőprogram: makettbörze.

A klub weboldala: www.mkzobor.sk

A rendezőség fenntartja a program változtatásának jogát!


