
MosonShow - Procesul jurizării, principii 
Juriul: 

- Este format din 3 persoane pe categorie 
 
Modul și principiile jurizării: 
1. juriul examinează modelele prezentate, obținând o impresie a calităţii modelelor expuse 

şi selectează lucrările care urmează să fie jurizate. 
 

2. 2. determină nivelul de dificultate al lucrărilor din categorie. 
 

3. Metoda de construcție al modelului (de exemplu, cabina deschisă sau închisă a avioanelor, sau panouri 

deschise etc.) nu este nici avantaj și nici dezavantaj, ci determină doar categoria. Gradul de 
dificultate, calitatea și realismul muncii depuse este foarte important. 

 

Inspecţie vizuală: 
În cazul inspecției vizuale, numărul de serie al modelului (modelelor) selectat (e) în comun, 
numărul de înregistrare al modelistului și clasificare propusă trebuie să fie indicate pe 
formularul de evaluare utilizat. 
 

Punctajul  
 

4. Juriul va conveni în comun asupra aspectelor pe care nu le vor evalua; nu trebuie să fie 
luată în considerare pentru lucrarea dată (de exemplu lipsa unei diorame pentru construcția unui 
vehicul închis, acesta nu este un dezavantaj). 
 

5. Juriul va evalua modelele selectate pentru jurizare. Modelele sau lucrările selectate vor fi 
jurizate de fiecare membru al juriului individual (pe o fisa de punctaj). 
 

6. În categoria dată în funcție de numărul de înregistrări, se vor juriza aprox. (minim) 
8-16 machete. 

 
7. Într-o categorie, juriul poate propune maximum două lucrări de la un concurent (pe baza 

numărului de înregistrare) pentru a fi evaluate și punctate, dar numai lucrare „mai bună” cu un 
scor mai mare va fi recompensată! 

 
8. În caz de punctaj, jurizarea se face pe foaia de punctaj corespunzătoare categoriei date. 
 
9. Dacă pe fisa de punctaj nu există nicio potrivire pentru un detaliu de pe un model (de 

exemplu, motor pe un planor), linia trebuie tăiată. Astfel, „absența” nu afectează negativ scorul 
care poate fi acordat. 

 
10. În cazul unui detaliu construit complet incorect, trebuie indicat cu „0” puncte (de exemplu 

pentru avioane: unghiul diedru incorect sau inversat). 



 
11. Gradul de dificultate trebuie evaluat în cadrul unei categorii (de exemplu, un avion biplan cu 

doua aripi suprapuse si ancorate cu sârmă, este mai dificil de construit decât un monoplan; sau un 
vehicul blindat de luptă deschis spre deosebire de un tanc cu trape închise). 

 
12. Vopsirea componentelor este evaluată în caseta corespunzătoare, vopsirea - cuvântului 

cheie - se referă la suprafețele principale ale modelului. 
 
13. La sfârşitul jurizării modelului (în caz de punctaj), juriul adună numărul de „X” pe fiecare 

coloană și apoi verifică dacă fiecare membru al juriului a evaluat același număr de 
aspecte. 

 
Dupa terminarea jurizării, persoanele care au jurizat nu mai au dreptul să atingă modelele! 
 
Premierea: 
 
- În funcţie de calitatea lucrărilor se vor acorda premii în medalii de Aur - Argint - Bronz. 
- Cu toate acestea, pe baza nivelului calitativ al modelelor si al deciziei juriului se poate întâmpla ca nu toate 
cele trei clase de premii să fie alocate într-o categorie; (de exemplu – poate fi acordată numai medalia de bronz) 
- În categoriile în care, în cazul inspecției / punctajului vizual, lucrările nu au atins nivelul de atribuire 
predeterminat (punctaj), nu se va acorda niciun premiu. (în acest caz pot primi, de exemplu, recunoașterea de 
„Mentiune”). 
- Nu există o limită superioară pentru premiile care pot fi acordate pe baza scorului obținut. 
 
Calcularea rezultatului (în cazul jurizării cu puncte) 
 
Această operațiune este realizată de organizatori folosind un computer, nu este sarcina juriului, dar puteți 
vizualiza rezultatele acestora în orice moment. 
 
Scorurile din câmpurile foilor de punctaj sunt adăugate și împărțite la numărul de X-uri din câmpurile 
completate ( si in cazul a 0 puncte este considerat câmpuri completate). 
 


