
Pitypang Egyesület Makettező Szakköre 
és az 

  

Apci Makettező Baráti Kör

meghívja Önt és kedves barátait
a

Magyarországi Makettező Klubok I. Gyermek és Ifjúsági
Találkozójára – Versenyére

                                     2009. július 17-18-án

Cím: 3021 Lőrinci, Művelődési Ház, Cukorgyári u. 8

    Korosztályok:          A verseny napjáig betöltött életkor alapján.

    0-12–évig Gyermek  Gy        12-16–évig Serdülő  S           16-18-évig  Ifjúsági  I
    
     Kategóriák:

        Repülő: légcsavaros, sugárhajtású, stb. 

        Autó-motor: utcai, verseny, teher, motorkerékpár  

        Harcjármű: gumikerekes, lánctalpas, stb    

        Hajó: vitorlás, motoros, stb

        Egyéb: fantasy, figura, épület, stb.  

         Dioráma-életkép: Diorámának minősül minden valósághű környezetbe 
helyezett makett (repülőtéren, hajófedélzeten, vízen, terepen, stb.) -épületekkel,
tereptárgyakkal, technikai eszközökkel, személyzettel és élőlényekkel (figurákkal), 
Illetve olyan makett, amely a gépet esemény közben ábrázolja, vagy annak 
következményeit mutatja be.(pl. kényszerleszállást végrehajtó repülő a sivatagban).
    

        



Versenyszabályzat

Nevezés:     2009. július 18-án 09.00-tól 12.30-ig

                                                  Megnyitó: 09.30
                                                  Zsűrizés  : 13.00
                                   Eredményhirdetés: 16.00

Minden olyan makett nevezhető, amely megfelel a kiírásban rögzítetteknek. 
A versenyző a regisztrációs asztalnál jelentkezik, ahol átveheti nevezési lapjait, jelentkezhet a 
meghirdetett külön programokra, stb.
Minden beadott makett mellé külön nevezési lapot kell kitölteni! Makettet, csak készítője 
nevével lehet nevezni!
Minden versenyző egy szelvényt kap a nevezéséről, ennek ellenében kaphatja vissza a  nevezett 
munkáit.
Minden olyan versenymunkához kérjük dokumentáció leadását, ami a dobozban található 
építési és festési utasítástól eltérő típust, különleges festésmintát jelenít meg. A dokumentáció 
lehet könyv, magazin, vagy saját készítésű fotó, referenciaanyag egyaránt. Bemutatását a 
nevezési lapon fel kell tüntetni. A dokumentáció az eredményhirdetést követően a  nevezett 
makettel együtt kapható vissza.

A makettek besorolása
A zsűri a versenymunka más kategóriába történő átsorolásának, vagy kizárásának a jogát 
fenntartja. Ez történhet az előírttól eltérő korcsoportban történt nevezés, illetve kegyeletet, jó 
ízlést sértő alkotás esetén. Adott kategória további bontására abban az esetben kerül sor, ha azt a 
zsűri indokoltnak tartja. A nevezés után kísérő mutatja meg az asztalon a makett helyét, 
ezután csak a zsűri nyúlhat a maketthez. A zsűri és a rendezőség vállalja, hogy szakszerűen 
kezeli a makettet.

Díjazás:
Minden kategóriában az első 6 helyezett oklevelet, az I., II., III. helyezettek plakettet vagy érmet 
is kapnak. Egy kategóriában egy versenyző csak egy díjat kaphat. A különdíjak odaítélését a zsűri 
vagy a felajánlók döntik el.

Zsűrizés:
Minden kategóriában 2-3 fős, neves makettezőkből álló zsűri értékeli a benevezett munkákat.
A zsűrizés módja: szemrevételezéses.
A makett elkészítési módja (nyitott vagy zárt kabin, szerelőnyílások, stb.) nem jelent sem előnyt, 
sem hátrányt. Az elvégzett munka nehézségi foka, minősége és valósághűsége a döntő.

Zárás:

Az eredményhirdetés előtt makett visszaadása NEM lehetséges! A kiállítás bontása után a 
makettek visszaadásánál minden versenyzőtől türelmet és figyelmet kérünk, szeretnénk elkerülni 
a makettek sérülését.



Szállás:

Kolátozott számban vehető igénybe szállás a vörösmajori Március 15. Gimnázium és Szakképző 
Iskola Kollégiumában, 1200 Ft/fő/éj áron. A szobák 4-6 ágyasak, közös zuhanyzóval. 
 A kollégium egy patinás kastélyban található, egy arborétum közepén, a  verseny helyszínétől 
kb. 2 km-re.
Szállásfoglalás a verseny kezdete előtt legalább egy héttel Tari Gábornénál az alábbi 
elérhetőségeken:
tarigaborne@gmail.com
06-20-521-39-80 vagy 06-37-389-095 telefonon
A szállásfoglalással egyidőben kérjük az árát átutalni a Pitypang Egyesület számlájára: 
62100195-11031002-00000000, MAKETT megjegyzéssel.
Szállásfoglalás lehetséges még személyesen a jászberényi, miskolci és gersekaráti 
makettversenyeken is.

Étkezési lehetőségek:

A pénteken délután érkezőket vendégül látjuk egy ismerkedéssel egybekötött vacsorára,
szombaton pedig minden indulót egy könnyű ebédre.
A verseny napján a helyszínen egész nap büfé üzemel.

Programok: 

                    - veterán járművek kiállítása. 
                    - airsoft fegyverek, ruhák, lövészet. 
                    - íjászat, 
                    - látvány makettezés
                    - makettezés gyerekeknek
                    - játékos vetélkedők
                    - zenés előadások
                    - egész nap makett vásárlási lehetőség
                    - a makettverseny résztvevői 14.00 órától bekapcsolódhatnak a Pitypang Nap 
                       programjaiba
  

Információ: Serfőző Róbert  06-70/9400855     apcimk@freemail.hu

mailto:tarigaborne@gmail.com

