
HELYSZÍNI 

 
 
 
 

A Makói Rádióamatır Klub HA8KCI, a minden év júliusának harmadik teljes hétvégéjén, 
Makón tartott Délkelet-határmenti Nemzetközi Rádiós Találkozó alkalmával helyszíni 
konstruktıri versenyt rendez. 
 
A konstruktıri verseny célja: 

� Felhívni a figyelmet azokra az amatırökre, akik saját maguk képesek készíteni 
elektronikai, híradástechnikai eszközöket, rádiótechnikai segéd-berendezéseket. 

� Felhívni a figyelmet arra, hogy az iparilag, sorozatban elıállított termékek mellett 
ügyességgel, szorgalommal, elmélyült tudással házilag is készíthetık azonos, sok 
esetben a speciális követelményeket még jobban szolgáló eszközök. 

 
Verseny kategóriák: 
    Gyermek – 18 év életkorig 
    Felnıtt – 18 év életkor felett 
 
Nevezés: 

A makói rádiós találkozó napján 10:00 óráig a helyszínen 
Az elıre elkészített, saját építéső berendezést, eszközt a találkozóra kell hozni, s azt 
közszemlére tesszük. Célszerő a versenyzınek a berendezés mellé egy rövid, mőszaki 
adatokat tartalmazó információs lapot is elhelyezni. Egy versenyzı egy pályamunkával 
nevezhet. 
 
Szavazás: 
A találkozó látogatói 10:00 és 12:00 óra között egy-egy szavazatot adhatnak le az 1.÷3. 
helyezésekre. A szavazólapon a szavazó hívójelét, vagy nevet, lakcímet, és szakképzettséggel 
is fel kell tüntetni. A versenyben induló nem szavazhat. 
 
Értékelés: 
A látogatói szavazás zárását (12:00 órát) követıen, nyilvánosan megválasztott egy makói és 
egy nem makói hívójeles rádióamatır adja a konstruktıri verseny zsőriét. A versenybe 
benevezett személyek zsőritagnak nem választhatók. A zsőritagok önállóan szavaznak 
kategóriánként az 1.÷3. helyezésekre. A látogatói szavazatok összesített eredménye további 
egy zsőritag-szavazatnak felel meg. 
 
Kategóriánként a végleges helyezéseket a két kijelölt zsőritag szavazatainak és a látogatói 
szavazatok alapján összesítéssel kell megállapítani. Helyezést csak helyezésre szavazatot 
kapott pályamunka kaphat. Amennyiben a szavazatösszesítés nem hoz egyértelmő sorrendet, 
úgy a két zsőritag megegyezéssel dönt a helyezésekrıl. 
Eredményhirdetéskor nyilvánosan ismertetni kell az értékelés, illetve a helyezési döntés 
részleteit. 
 
Díjazás: 

o Kategóriánként az 1., 2. és 3. helyezett OKLEVÉL elismerésben, 
   a további résztvevı versenyzık EMLÉKLAP –ban részesülnek 

o PÉNZJUTALOM sponzori támogatás(ok) esetén, mely az alábbi elv szerint kerül felosztásra: 
1.hely.: 4/10-e, 2.hely.: 3/10-e, 3.hely.: 2/10-e. 

A fennmaradó 1/10 a helyezést el nem érı versenyzık között oszlik egyenlı arányban 
 

 
Makó, 2008. június 

HA8KCI 
Makói Rádióamatır Klub 

 


