
Московская областная общественная организация 
"Клуб историко-технического стендового моделизма "Патриот" 

Россия, 142800, Московская область, 
г. Ступино, улица Транспортная, владение 10 

Тел.: +7(916)708-62-54; +7(916)940-31-17 
info@kitsm-patriot.ru 
http://kitsm-patriot.ru 

 
 
 
 

Драги пријатељи! 

Позивамо вас да будете  део XIII међународне изложбе 

– такмичења макета и историјско – војних минијатура у 

Ступину (Московска регија). 

Од 2007, трудимо се да наше такмичење буде што 

угоднији за све госте и такмичаре. У последних пар 

година, изложба – такмичење у Ступину је од малог 

такмичења постало право интернационално 

такмичење које је поштовано не само од стране руских 

моделара већ и од наших сталних учесника из других 

земаља. 

На изложби – такмичењу у Ступину ће бити: 

 Учесници из других градова, регија и држава,  

 Много интересантних макета, 

 Презентације, демонстрације и радионице, 

 Mакетарска берза. 

 

Изложба и такмичење ће се одржати 10. – 25. августа у 

уметничкој галерији Ника, која се налази на адреси: 

Бакхарева улица 8, Ступино, Московска регија, Русија. 

 

Распоред изложбе – такмичења: 

1.07 – 9. 08. онлине регистрација за излагаче, 

1. 07 – 20. 08 онлине регистрација за такмичење 

10. 08 (субота) Пријем макета за изложбу - такмичење. 

Отварање изложбе. 

12. 08 – 22. 08 Пријем макета за изложбу - такмичење 

(Молим вас јавите организаторима датум и време када 

стижете) 

23. 08 (петак)  

13:00 – 19: 00 Пријем макета за такмичење 

24. 08 (субота) 

9:00 – 13:00 Пријем макета за такмичење 

13:00 – 20:00 Изложба отворена за посетиоце 

25. 08 (недеља) 

09:00 - 13:00 Изложба отворена за посетиоце 

13:00 - 15:00 Враћање макета  учесницима 

16:00 – Церемонија доделе награда 

 

Од 26. 8 до 1. 9. 2019 планирамо да организујемо 

обилазак у војне и техничке музеје у Москви и 

Московској регији  

Свим страним учесницима ћемо дати најбољу подршку 

и побринућемо се за вас. Немојте се устручавати да 

нам поставите било које питање.  

Посетите наш веб сајт за више информација: 

www.kitsm-patriot.ru 

Срдачан поздрав, тим клуба “Патриот” 

Dragi prijatelji! 

Pozivamo vas da budete deo XIII međunarodne izložbe-

takmičenja maketa i istorijsko-vojnih minijatura u Stupinu 

(Moskovska regija). 

Od 2007, trudimo se da naše takmičenje bude što ugodnije 

za goste i takmičare. U poslednjih par godina, izložba i 

takmičenje u Stupinu je od malog takmičenja postala pravo 

internacionalno takmičenje koje je poštovano ne samo od 

strane ruskih maketara već i od naših stalnih učesnika iz 

drugih zemalja. 

 

Na izložbi-takmičenju u Stupinu će biti: 

 Učesnici iz drugih gradova, regija i država, 

 Mnogo interesantnih maketa, 

 Prezentacije, demonstracije i radionica, 

 Maketarska berza. 

 

Izložba i takmičenje će se održati 10. – 25. avgusta 2019. u 

umetničkoj galeriji „Nika“, koja se nalazi na adresi: 

Bakhareva ulica 8, Stupino, Moskovska regija, Rusija. 

 

Raspored izložbe – takmičenja: 

1.07 – 9. 08. online registracija za izlagače 

1. 07 – 20. 08 online registracija za takmičare 

10. 08 (subota) Prijem maketa za izložbu – takmičenje. 

Otvaranje izložbe. 

12. 08 – 22. 08 Prijem maketa za izložbu – takmičenje 

(Molim vas javite organizatorima datum i vreme kada 

stižete) 

23. 08 (petak)  

13:00 – 19: 00 Prijem maketa za takmičenje 

24. 08 (subota) 

9:00 – 13:00 Prijem maketa za takmičenje 

13:00 – 20:00 Izložba je otvorena za posetioce 

25. 08 (nedelja) 

09:00 - 13:00 Izložba otvorena za posetioce 

13:00 - 15:00 Vraćanje maketa učesnicima 

16:00 – Ceremonija dodele nagrada 

 

Od 26. 8 do 1. 9. 2019 planiramo da organizujemo obilazak 

u vojne i tehničke muzeje u Moskvi i Moskovskoj regiji i na 

aeromiting MAKS-2019. 

Svim stranim učesnicima ćemo dati najbolju podršku i 

pobrinućemo se za vas. Nemojte se ustručavati da nam 

postavite bilo koje pitanje.  

Posetite naš veb sajt za više informacija: 

www.kitsm-patriot.ru  

  Srdačan pozdrav, tim kluba “Patriot” 

http://www.kitsm-patriot.ru/
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