III. Hajdúsági Makettező Verseny
Nemzetközi Makett Kiállítás és Verseny, Hajdúszoboszló
2009. október 3-4.
A Debreceni Makettező Klub Közhasznú Egyesület és a Hajdúszoboszlói Művelődési
központ 2009. október 03-04. között rendezi meg a III. Hajdúsági Makettező Versenyt.
A versenyen bárki indulhat, a nevezés ingyenes. A versenyen felnőtt kategóriákban az
első három helyezett érmet, oklevelet kap, a junior és gyermek kategóriák első három
helyezettje kerül díjazásra. A rendezvény során számos különdíj is kiosztásra kerül.
Kísérő rendezvények alatt magángyűjtők haditechnikai és hadtörténelmi kiállítása,
látványmakettezés és folyamatosan börze is látogatható lesz, számos egzotikus meglepetés
kíséretében. Aki pedig a makettek mellett kikapcsolódni vágyik, azt várja színes
programjaival Európa egyik legnagyobb fürdővárosa, Hajdúszoboszló.
A verseny helye:
Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár
4200 Hajdúszoboszló
Szilfákalja u 2.
A Művelődési központ GPS koordinátái:
PPL 47°26'43.97"N 21°23'30.97"E
GASF 47°26'43.97"N 21°23'30.97"E
Kapcsolatok:
További információk a versennyel kapcsolatban:
Honlapunkon: http://www.demak.extra.hu
Csolity Lajos (klubvezető):
06-20-3671418
csolity@freemail.hu
Szállás:
Tóth Gábor: 06-70-3106025

m2g@fibermail.hu

A verseny tervezett programja:
Nevezés:
Október 03. 800-1200 (Előnevezést is elfogadunk)
Megnyitó:
Október 03. 1200
Kísérő programok: Október 03. 1300 – tól
Október 04. 1200-1300 ig
Eredményhirdetés: Október 04. 1300

A verseny tervezett kategóriái:
(A klub fenntartja a jogot a kategóriák változtatására)

Felnőtt (18. életévtől)
• Felnőtt repülő 1/72
• Felnőtt repülő 1/48 és nagyobb
• Felnőtt harcjármű 1/35-nél kisebb
• Felnőtt harcjármű 1/35 és nagyobb
• Felnőtt dioráma
• Felnőtt figura: 1/35 és kisebb
• Felnőtt figura: 1/35 és nagyobb
és mellszobor
• Felnőtt géphajó
• Felnőtt vitorlás hajó
• Felnőtt autó
• Felnőtt papír makett
• Felnőtt sci-fi
Junior (14-18.)
• Junior repülő
• Junior harcjármű
• Junior dioráma
• Junior figura
• Junior hajó
• Junior autó
• Junior papír makett
• Junior sci-fi

Gyermek (14. életév alatt)
• Gyermek repülő
• Gyermek harcjármű
• Gyermek dioráma
• Gyermek figura
• Gyermek hajó
• Gyermek autó
• Gyermek papír makett
• Gyermek sci-fi

Különdíjak
• Best of show
• Debreceni Makettező Klub
különdíjai
• Egyéb felajánlásból származó
díjak
• Közönségdíj
• Versenyzők díja
• Szponzorok díjai

