MosonShow - Zsűrizés menete, elvei
A zsűri:
Kategóriánként 3 fős zsűri értékel.
A zsűrizés módja, elvei:
1. a zsűri végignézi a benevezett maketteket, benyomást szerezve a színvonalról;
kiválasztva a lezsűrizendő munkákat.
2. meghatározza az adott kategórián belüli nehézségi fokokat.
3. A makett elkészítési módja (pl. repülőgépeknél nyitott vagy zárt kabin, szerelőnyílások
megbontása, stb.) nem jelent sem előnyt sem hátrányt, kizárólag a kategóriát határozza
meg. Az elvégzett munka nehézségi foka, minősége és valósághűsége a döntő.
Szemrevételezés:
Szemrevételezésnél az itt alkalmazott értékelőlapon fel kell tüntetni a közösen kiválasztott
makett(ek) sorszámát, a makettező regisztrációs számát, valamint a javasolt díjazást.
Pontozás (százalékszámításos)
4.

A zsűri közösen egyezteti, hogy milyen szempontokat nem értékel; nem kell
figyelembe venni az adott munkánál (… pl. küzdőtér kialakításának „hiánya” egy zárt
járműnél nem jelent hátrányt).

5.

A zsűri értékeli a pontozásra kiválasztott maketteket. Valamennyi zsűritag minden
kiemelt,

zsűrizendő

munkát/makettet

külön-külön

önálló

döntéssel

értékel

(pontozólapon).

6.

Az adott kategóriában – nem azonos nevezőtől, versenyzőtől – a benevezett
munkák számától függően kb. (minimum) 8-16 makett értékel.

7.

Adott kategóriában egy versenyzőtől – a regisztrációs szám egyeztetés alapján legfeljebb két munkáját javasolhatja értékelésre, pontozásra a zsűri; azokat lezsűrizve
(… de díjazást csak egy, a magasabb pontszámú „jobb” munkája kap!).

8.

A pontozás esetén a zsűrizés az adott kategóriának megfelelő pontozólapon történik.

9.

Ha egy maketten bármely rovatnak nincs megfelelője (pl. vitorlázógépen motor) az adott
sort (szempontot) ki kell húzni. Ennek „hiánya” így nem befolyásolja hátrányosan az
adható pontszámot.

10.

Teljesen hibás kidolgozás esetén „0” pontot kell adni (pl. repülőgépeknél: fordított V
beállítás).

11.

A nehézségi fokot egy kategórián belül kell értékelni (pl. egy kétfedelű, drótmerevítéses
repülőgép elkészítése nehezebb, mint egy egyfedelűé; illetve egy nyitott küzdőterű páncélozott jármű
egy zárt búvó nyílásokkal bemutatott harckocsival szemben).

12. A részegységek festésének értékelése a megfelelő rovatnál történik, a festés címszó a
makett fő felületeire vonatkozik.
13. Az adott makett értékelésének (pontozás esetén) a végén a zsűri összeadja a
helyértékeken szereplő „X”-ek számát, majd ellenőrzi, hogy minden zsűritag azonos
számú szempontot értékelt.
A zsűri maketthez érési joga a zsűrizés végével megszűnik!

Díjazás:
-

A munkák minőségétől függően Arany – Ezüst - Bronz díj kerül kiosztásra.

-

A zsűri döntése (benevezett munkák minősége, megítélése) alapján azonban
előfordulhat, hogy egy - egy kategóriában nincs mindhárom fokozat kiosztva; hanem
pl. csak Bronz elismerés kerül kiosztásra.

-

Azokban a kategóriákban, ahol szemrevételezés/pontozás esetén a munkák nem érték
el az előre meghatározott díj szintet (pontszámot), ott nem kerül díj kiosztásra. (A
legmagasabb pontszámú munkák ilyen esetben pl. „Kiemelt munka” elismerést kaphatnak).

-

A kiosztható díjaknak az elért pontszám alapján nincs felső határa.
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