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Kedves Vasútmodellezők és Vasútbarátok! 
 

 

    Egyesületünk ezévben is megrendezi sorrendben a 66. Nemzetközi Vasútmodell-kiállítás és Ver-

senyt, melyre ezúton meghívunk minden versenyezni, kiállítani szándékozó modellezőt, klubot, egyesüle-

tet. A versennyel és a kiállítással kapcsolatos általános tudnivalók nem változtak. 

    A kiállítás és verseny a szokásos formában kerül megrendezésre idén az Egyesületi Központi Klubhe-

lyiségünkben Magyar Vasúttörténeti Park (Budapest XIV, Tatai út 95.). A kiállítás október 11-én 

1300 órakor nyílik meg és október 13-ig (okt. 11., 1300 – 1800 óráig, okt. 12., 1000 – 1800 óráig, okt. 13., 

1000 – 1800 óráig) tekinthető meg. A versenyre a jelentkezési határidő október 7. (hétfő) 1600 óra. A 

nemzetközi versenyt október 11-én tartjuk. A versenyre a leadási határidő október 11-e 1030 óra. A 

verseny- ill. kiállítandó modelleket természetesen korábban is át lehet adni, ekkor azonban az átadás-

átvétel helyét és idejét előzetesen egyeztetni kell. A versenymodellekhez a tájékoztatónkban előírt rajzo-

kat, fényképeket, dokumentációkat mellékelni kell (különleges modellekhez, ha szükséges, használati 

üzembe-helyezési utasítást is kérünk). 

    A kiállítási színvonal biztosítása érdekében az Egyesületünk fenntartja a jogot a kiállítandó modellek 

előzetes kiválasztására. A kiállításon csak az előzetesen kiválasztott modellek vehetnek részt. 

    A verseny az Egyesület Versenyszabályzata alapján 11 kategóriában kerül megrendezésre és elbírálás-

ra a MOROP előírásai, illetve ajánlásai szerint az előző évek gyakorlatának megfelelően. 

    A kategóriák és a pontozási rendszer a következő: 

 

- A1 Vontatójárművek  saját építés, 

- A2.1.  átépítés, 

- A2.2.  frizírozás, 

- A2.3.  vitrinmodell, 

- B1 Vontatott és egyéb járművek saját építés, 

- B2.1.  átépítés, 

- B2.2.  frizírozás, 

- B2.3.  vitrinmodell, 

- C1 Vasúti építmények,  

- C2 Vasútüzemi berendezések,  

- C3 Diorámák. 

  

Az egyes kategóriák részletes leírása a korábban kiadott tájékoztatónkban található meg. 

 

Értékelési táblázat  

Kategória Összbenyomás 

+ minőség 

Méretarány Saját  

teljesítmény 

Működés Összes 

pontszám 

A1  40 30 20 10 100 

A2.1 40 30 20 10 100 

A2.2 40 30 20 10 100 

A2.3 50 30 20   0 100 
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B1 40 30 20 10 100 

B2.1 40 30 20 10 100 

B2.2 40 30 20 10 100 

B2.3 50 30 20   0 100 

C1 50 30 20   0 100 

C2 40 30 20 10 100 

C3 50 30 20 0 100 

 

    Az elérhető helyezések a pontszámok függvényében a következők: 

   

I.   helyezés 96   - 100 pont, 

II.  helyezés 92   -  95,99 pont, 

III. helyezés 88   -  91,99 pont, 

IV. helyezés 84   -  87,99 pont, 

V.  helyezés 80   -  83,99 pont, 

VI. helyezés 76   -  79,99 pont, 

Különdíj 98,5 - 100 pont,    kivételes esetben, 

Elismerő oklevél legalább 85 pont,    kivételes esetben. 

 

    A nemzetközi zsűri tagjai nemzeti szövetségenként két-két fő, elnökét a MAVOE adja. Meghívásra 

kerültek az eddigi szövetségek és további közép-európai tagszövetségek is. 

    A versenyek nyitottak, szövetségek, önálló klubok, egyéni modellezők munkáit, modelljeit is értékel-

jük. A versenyekre a nevezések az eddigi évekhez hasonlóan, ingyenesek, azonban ehhez nevezési lapot 

kell kitölteni két példányban, amelyet ezúton küldünk meg. A mellékelt nevezési lap természetesen az 

igények szerint fénymásolható. A versenymodellek leadásakor az egyik példányt a versenyző visszakapja, 

melyen a versenymodell átvételét elismerjük. 

    A külföldi modellek esetében az egyes országos szövetségek küldöttei adják át az összegyűjtött mo-

delleket. 

    Zárás után a modellek október 14-én vehetők át és szállíthatók el. A modelleket a MAVOE őrzi, sé-

rülés, eltűnés esetén a MAVOE a felhasznált anyagárat és esetleg az elkészítéshez szükséges idő ellenér-

tékeként a hazai minimálbér értékéig téríti. 

 

 

 

Üdvözlettel: 

 

                Tóth Ányos 

                  főtitkár sk.  

 


