
Makete letal in helikopterjev merilu 1:32, oz. od 1:10 do 1:39 seniorji
Makete reaktivnih letal  v merilu 1:48, oz. od 1:40 do 1:60 seniorji
Makete propelerskih letal v merilu in helikopterjev v merilu 1:48,  
oz. od 1:40 do 1:60 seniorji
Makete reaktivnih letal v merilu 1:72, oz. 1:61 in manjše seniorji 
Makete propelerskih letal in helikopterjev v merilu 1:72, oz. 1:61  
in manjše seniorji
Letalske diorame v vseh merilih seniorji
“Zbirka in Dvojček“ v vseh merilih seniorji
Makete letal in helikopterjev v merilu 1:100 in manjše seniorji
Makete in diorame  letal ter helikopterjev v vseh merilih juniorji
Figure v vseh merilih seniorji

DRŽAVNO PRVENSTVO   SLOVENIJE 2019

L1 
L2JET 
L2PROP

L3JET  
L3PROP

L4 
L5/L6
L7 
L1J-L4J 
K1 

Vojaška vozila in sredstva - goseničarji v merilu 1:48 in 1:35 seniorji
Vojaška vozila in sredstva - kolesniki v merilu 1:48 in 1:35 seniorji
Vinjete in diorame  v merilu 1:48 in 1:35 seniorji
Vojaška vozila in sredstva v merilu 1:72, 1:76 in 1:87 seniorji
Vinjete in diorame v merilu 1:72, 1:76 in 1:87 seniorji
Figure, vinjete, diorame ter vojaška vozila v vseh merilih juniorji
Tovorna in ostala civilna vozila v vseh merilih seniorji
Tovorna in ostala civilna vozila v vseh merilih juniorji
Filmski objekti in znanstveno fantastična vozila seniorji in juniorji
Ladje in ostala plovila v vseh merilih seniorji
Ladje in ostala plovila v vseh merilih juniorji
Astronavtika in raketna tehnika vsa merila juniorji in seniorji

K2G
K2K 
K3/K4 
K5 
K6 
K1J-K4J 
A1/A2 
A1J/A2J 
X1/X1J 
P1/P2 
P1J/P2J
S 

NAGRADE
•  Medalje in diplome za prve tri makete v vsaki disciplini

Posebne nagrade/pokali
•  “The Best of Show” za najboljšo maketo v juniorskih kategorijah
•  “The Best of Show” za najboljšo maketo v seniorskih kategorijah
•  100. obletnica slovenskega vojaškega letalstva
•  100. obletnica soške fronte in bojev za severno mejo 1918-1919
•  Vietnamske vojne
•  D-Day 1944 in boji v Normandiji
•  50. obletnica pristanka na Luni in Apollo 11 (1969-2019)
•  80. obletnica začeteka II. svetovne vojne (1939-2019)
• Posebna nagrada za makete Triglav model v merilu 1:35 
• Posebna nagrada za makete Triglav model v merilu 1:48 
• Posebna nagrada za makete Triglav model v merilu 1:72 
• Najboljša diorama z vključenimi produkti Triglav model

Prostovoljni prispevek: 8 evrov (4 evre za člane ZGPMS)  
vsak tekmovalec lahko prijavi največ tri makete v vsaki disciplini

Prijave: od 9:00 do 11:00
Začetek tekmovanja: 11:30
Sojenje: od 11:30 do 16:00
Rezultati in podelitev priznanj: cca. 16:30 do 17:00

Vse dodatne informacije bodo 
objavljene na spletni strani: 
www.makete.si   ali
e-mail: mitja.marusko@gov.si
info.zgpms@gmail.com

ZDRUŽENJE GRADITELJEV PLASTIČNIH MAKET SLOVENIJE
Vas Vabi na  

26. ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO REPUbLIKE SLOVENIJE
V PLASTIČNEM MAKETARSTVU

ki bo v soboto, 16. 11. 2019  
v Biotehničnem izobraževalnem centru, Ižanska cesta 10, Ljubljana


