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IPMS HUNGARY
(KERETRENDSZER ISMERTETŐ)

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
Bírói szabályozás
IPMS Hungary zsűritagságra vonatkozó szabályozásai
Ki lehet zsűritag
Minden olyan makettező, aki mester kategóriában többször ért el arany besorolást, vagy
rendelkezik magyar mesterlevéllel, illetve rendelkezik IPMS Hungary mesterlevéllel, illetve
mester akkreditációs oklevéllel, tagja lehet a zsűrinek, amennyiben elfogadja az IPMS Hungary
keretrendszerében leírtakat, illetve hajlandó annak megfelelően végezni a feladatát. Alacsonyabb
kategóriák zsűrizésére továbbá felkérhetőek azok a makettezők, akik rendelkeznek minősítő
versenyen elért hobbi arany besorolással (mester minősítéssel). Mindezek mellett a kiválasztott
tagoknak meg kell felelniük az etikai és higiéniai elvárásoknak, illetve ismerniük kell az ide
vonatkozó IPMS Hungary szabályozást. Az IPMS Hungary zsűri tagság elnyeréséhez nem
szükséges az IPMS Hungary tagság!
A tagok kiválasztásához minden esetben IPMS Hungary tagsággal rendelkező klub ajánlására
van szükség. Ezt az ajánlást a küldöttgyűlés elé kell terjeszteni. Ha az adott személlyel
kapcsolatban valamelyik klub panasszal él, akkor az IPMS Hungary visszautasíthatja, vagy
ideiglenesen felfüggesztheti a tag zsűri besorolását.
Csak az lehet aktív tagja a zsűrinek, aki jelenleg is makettezik, illetve legalább két évre
visszamenőleg fel tud mutatni olyan munkát, ami erre a pozícióra érdemessé teszi. Azok az
emberek, akik bár régebben nagyon sok jó maketteket készítettek, de jelenleg nem versenyeznek,
vagy nem aktív makettezők, viszont megvan a szakmai tudásuk, illetve a háttérismeretük,
konzultánsi pozíciót tölthetnek be egy-egy adott versenyen, amennyiben erre a szervezők felkérik
őket. Ilyenkor a zsűri kikérheti a véleményüket, de konzultánsként nem pontozhatnak makettet.
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Hogy lehet valaki zsűritag
A zsűritagokat minden esetben meghívásos rendszerben kérik fel az adott verseny lebonyolítását
szervező klubok, vagy az IPMS Hungary. A jelentkezés feltétele a csatolt IPMS Hungary
szabályzat ide vonatkozó részeinek, valamint a zsűri higiéniai és etikai kódexének elfogadása,
illetve betartása, továbbá a zsűritag fent kifejtett aktivitására vonatkozó feltétel megléte. Annak
érdekében, hogy a zsűritagok teljesíteni tudják a makettező aktivitást előíró követelményt, évente
maximum 5 hazai IPMS versenyen vállalhatnak zsűrizést.
A zsűritagok kizárása
Minden versenyen a szervezők feladata, hogy az IPMS Hungary keretrendszer betartását
ellenőrizzék, legyen az a zsűrizéssel, a higiéniával, vagy az etikai kérdésekkel kapcsolatos.
Amennyiben valamelyik zsűritag nem az elvártaknak megfelelően viselkedik, abban az esetben a
szervező megvonhatja az adott személytől az adott versenyen való zsűrizési jogát. Ebben az
esetben egy független, tartalék zsűritaggal kell pótolni a kiesett személyt. Amennyiben nem áll
rendelkezésre ilyen tag, akkor a megmaradt tagok fejezik be a zsűrizést. A szervezőnek ilyen
esetben írásban kell jeleznie a problémát az IPMS Hungary felé. A "vétség" függvényében az
IPMS Hungary minimum 2 évre, vagy indokolt esetben akár véglegesen is felfüggesztheti az
adott tag zsűrizési jogát.
Miért érdemes zsűritagnak lenni
A zsűri tagjai minden esetben kiváltságot élvezhetnek, hiszen közelről vehetik szemügyre a
maketteket, míg mások csak a kordon mögül gyönyörködhetnek bennük. Ezen felül a verseny
szervezőitől függően étkezési, szállással kapcsolatos kedvezményekben, illetve utazási
hozzájárulásban is részesülhetnek, továbbá nem kell belépődíjat fizetniük.
A bevált zsűritagokat az IPMS Hungary minősíti, és akár delegálhatja a környező országok IPMS
versenyeire is. Nem beszélve a szakmai elismerésről és kihívásról, amit egy adott kategória
zsűrizése jelenthet.
A zsűritagok kötelezettségei
A zsűri tagjai felkerülnek az IPMS weboldalára, ahonnan a hazai, illetve külföldi rendezésű
versenyekre delegálhatóak, illetve kiválaszthatóak lesznek. Éppen ezért minden tagtól elvárjuk,
hogy küldjön az IPMS Hungary vezetőségének egy arcképet, egy minimum 5 soros bemutatkozó
levelet, illetve legalább 5 képet a legutóbbi munkájáról/munkáiról.
A tagok kötelesek betartani a rájuk vonatkozó etikai, illetve higiéniai szabályokat.
A tagok kötelesek minimum 2 évente igazolni az aktivitásukat. (makett, oklevél)
A zsűritagok jogai
A zsűritagoknak joguk van a zsűribe történő meghívásukat visszautasítani.
Joguk van a zsűri elnöki poszt betöltésére.
Joguk van a makettjeiket külön zsűri-asztalon kiállítani, illetve a helyi médiákban a versenyen
indított munkákról érdemben nyilatkozni.
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Joguk van a kiállított munkákat minősíteni.
Joguk van az elzárt zónákban tartózkodni.
Joguk van kedvezményes étkezést igény bevenni (szervezőtől függ)
Joguk van kedvezményes utazást igénybe venni (szervezőtől függ)
Joguk van kedvezményes szállást igénybe venni (szervezőtől függ)
Joguk van nemzetközi és hazai IPMS versenyeken zsűrizni
Joguk van hazai IPMS versenyeken indulni, bizonyos megkötések mellett akár abban a
kategóriában is, amelyikben zsűriznek.
A zsűritagok minősítései
Négyféle zsűri, illetve egy konzultánsi besorolás létezik, ezeket a minősítéseket minden év végén
az IPMS Hungary vezetősége ellenőrzi, illetve frissíti.
- Konzultáns (nem zsűritag)
- IV. osztályú (gyakorló)
- III. osztályú (haladó)
- II. osztályú (mester)
- I. osztályú (minősített mester)

Konzultáns
Azok a személyek, akik már nem aktívak, de elméleti és lexikális tudásukkal támogathatják a
verseny zsűrizésében résztvevő aktív tagok munkáját. Ezek a tagok nem minősíthetik, illetve
pontozhatják a maketteket, de zsűri kikérheti a véleményüket az őket érintő kérdésekben.
Konzultáns akár minden témakörben is meghívható az aktív zsűritagok mellé. A felkérésük
ugyanúgy történik, mint az aktív tagok esetében.
IV. osztályú, gyakorló zsűri
Azok a személyek, akik eddig még nem tevékenykedtek a zsűriben, illetve csak most kezdik
megismerni az ide vonatkozó feladatokat és a digitális rendszerben történő eredményrögzítést.
Ez a minősítés 10 versenyre szól.
III. osztályú, haladó zsűri
Azok a személyek, akik már több mint 10 versenyen zsűriztek (minimum hobbi kategóriában) és
tisztában vannak a digitális rögzítési feladatokkal, illetve több esetben szereztek aranyérmet
mester kategóriában.
II. osztályú, mester-zsűri
Azok a személyek, akik már több alkalommal szereztek mester aranyérmet, illetve több mint 20
versenyen zsűriztek, és ebből minimum 10 versenyen mester kategóriában, továbbá tisztában
vannak a digitális rögzítési feladatokkal és a pontozásos rendszerekkel, és rendelkeznek magyar
mesterlevéllel, de nem rendelkeznek IPMS Hungary mesterlevéllel.
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I. osztályú, minősített mester-zsűri
Azok a személyek, akik már több mint 20 versenyen zsűriztek mester kategóriában, továbbá
tisztában vannak a digitális rögzítési feladatokkal és a pontozásos rendszerekkel, illetve
rendelkeznek legalább egy IPMS Hungary mesterlevéllel. Nemzetközi IPMS versenyekre
delegálható zsűritag minősítése.

A zsűritagokra vonatkozó higiéniai előírások
A zsűritagok ezeken a versenyeken nem csak saját magukat, hanem a klubjaikat, illetve a
szervezőket is képviselik, éppen ezért mindenkitől elvárható, hogy a megfelelő higiéniai
elvárásokat szem előtt tartva jelenjen meg. A koszos ruházat, köröm, illetve egyéb nyugalmat
megzavaró felszerelési tárgyak, ruhadarabok viselése mellőzendő. Ezen felül nincs előírt viselet,
mindenki olyan ruhában jön, amiben jól érzi magát, illetve ami az alkalomhoz, valamint a zsűri
pozíciójához méltó.
Tilos alkohol, illetve egyéb ajzószerek befolyása alatt megjelenni, bíráskodni. Ez azonnali
kizárást jelent a zsűriből, illetve az eseményről.
A zsűritagok kötelesek a makettek értékelésénél gumikesztyűt viselni, főleg ha az értékelés
folyamán a kiválasztott makett festett felületeit megérintik. Abban az esetben mellőzhetik a
kesztyű viselését, ha csak a posztamenst, vagy a makett megjelenítésére használt fa, fém, vagy
egyéb nem festett alapot érintik meg kézzel.
A zsűrizés etikai előírásai
Az IPMS Hungary keretrendszerében a zsűritagok indíthatnak makettet akár az általuk értékelt
kategóriában is! Éppen ezért a zsűri összeállításánál ügyelni kell arra, hogy lehetőleg ne azonos
klubból történjen a tagok kiválasztása. Ezzel lehetővé lehet tenni akár a saját, illetve a klubtárs
makettjének az indítását is, illetve annak tárgyilagos elbírálását az adott zsűrizendő kategóriában.
Amennyiben az adott zsűritagnak a saját, illetve klubtársa által készített makettet kell lezsűrizni,
abban az esetben jelezze ezt a zsűri elnökének, és kérjen váltást, így elkerülhetővé válik az
összeférhetetlenség vádja. Ha nincs tartalék zsűritag, akkor a fennmaradó két tagnak kell elbírálni
a nevezett makettet. Az értékelendő makettek kiválasztásánál sem etikus a saját, illetve klubtárs
produktumát favorizálni, ilyenkor a másik két zsűri véleményét kell először meghallgatni. Ha a
két független zsűri beválasztja az adott makettet, csak akkor lehet azt felvenni az értékelendők
listájára. Azokban a kategóriákban, ahol nem a pontozásos elbírálást alkalmazzák a zsűritagok,
ott sajnos nem indulat az adott zsűritag, hiszen sem az értékelésben, sem a makettek
kiválasztásában nem vehet részt, így feleslegessé válik maga a zsűri beosztása.
Minden zsűritag egy-egy külön személyiség, akit a saját munkája alapján hívtak be ebbe az
értékelő bizottságba, illetve akinek számítanak a véleményére. Éppen ezért nem etikus, sőt
elitélendő, ha az erőteljesebb zsűritag ráerőltetni az akaratát a többi tagra, illetve ha befolyásolni
próbál egy másik zsűritagot.
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Például:
a "háromlapos, egységes, pontozásos zsűrizésnél" minden zsűritag elmondhatja a véleményét
az adott makettről anélkül, hogy megmondaná az értékelési pontszámot. Majd az egyes
zsűritagok a kapott információ birtokában önállóan döntenek a pontozásról. "
Így ha ebben az esetben az egyik zsűritag megemlíti, hogy hány pontot adna egy adott értékelési
területre, ezzel befolyásolja a többi tag véleményét. Ez ugyanúgy elitélendő, mint azt bírálni,
hogy ki mekkora pontszámot adott egy-egy terület értékelésekor.
Elitélendő továbbá az is, ha az egyik zsűritag elkezdi hangosan ecsetelni, hogy szerinte mi nem
jó és miért, miközben a többieknek a véleményét nem hallgatja meg, hiszen ezzel is befolyásolja
a többiek véleményét. A megbeszéléses, egységes zsűrizési formáknál a hatékonyságra és az
egységes megítélésen alapuló közös munkára kell hangsúlyt fektetni.
Továbbá a zsűritagoknak tartózkodniuk kell a gúnyos, szarkasztikus, sok esetben obszcén
megnyilvánulásoktól! Soha sem szabad egy makettet a készítőjéről megítélni. Minden estben
magát a produktumot kell értékelni.

A megítélés szempontjai
Az IPMS Hungary alapvetően egy egészen más szemszögből közelítené meg az értékelést.
A kiválasztott maketteken a zsűritagok ne a hibákat keressék! Sajnos ez a külső szemlélődőnek
úgy értelmezhető, hogy mindig csak a rossz dolgok kerülnek előtérbe. Ebből kiindulva
megfordítanánk ezt az értékelési metodikát úgy, hogy a jó dolgokat kéne elsősorban nézni és
kiemelni, és a több jó részlettel rendelkező makettek lesznek az eredményesebbek. A
végeredmény nem fog változni, de a külső szemlélőben sokkal jobb összhatást kelt majd egy
olyan értékelés, amely a pozitívumokat emeli ki. Egy ilyen felfogású rendszerben a zsűri
megítélése is azonnal jobb lesz. Ha egy makett nem jól van elkészítve, attól az még nem lesz jó,
csupán a zsűri hozzáállása, illetve kommunikációja lesz sokkal elfogadhatóbb, pozitívabb.
A makettek minősítésére használt pontozólapok magyarázata, illetve a használatukhoz
kapcsolódó leírás a pontozólapok mellékletében található.
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