
Módosítások a versenyeken

A PlayIt stábjának soron következő, 
budapesti rendezvényén már a cosplay.
hu-val közösen végzik a cosplay verseny 
szervezését, mely ezáltal egészen megvál-
tozik. Konkrétan kibővül a verseny temati-
kája, tehát a jelentkezőktől már nemcsak 
gamer, hanem az animes és az original 
munkákat is egyaránt várják. Ez azért is 
pozitívum, mert az eddigi PlayIt rendez-
vényeken főleg a filmes és a gamer cosp-
layek hódítottak, így viszont a lehetőségek 
kevésbé korlátoltak.

A hagyományos craftmanship kate-
góriában akár csoportban (pontosabban 
párban) is van lehetőség nevezni.
A díjakat a legjobb cosplay készítőjének, 
a legjobb páros munka bemutatóinak, 
valamint a legjobb gamer cosplayernek, 
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célközönséget szólítanak meg. Míg a Mon-
do a gamerek mellett inkább az animés, 
mangás réteg érdeklődési körére, addig 
a PlayIt a gamerekre, a számítógépes és 
egyéb konzolokon elérhető játékok rajon-
góira építi programjait, vásárait, akcióit.

Mi kell a versenyzőknek?

Azonban nem csak ez a nagy módosítás 
megy végbe a cosplayes versenyek háza 
tájékán. Korábban felmerült az a kérdés, 
hogy hogyan lehetne változtatni a verse-
nyek díjazásán. Az ötletek között szere-
pelt, hogy külön kategóriát szánhatnának 
azoknak, akik már veteránnak minősülnek, 
azaz szereztek valamilyen elismeréseket, 
így nagyobb esélyt adva a kezdőknek. 
Továbbá sokan érveltek amellett, hogy 
sűrűbben kellene performance kategóri-
ájú versenyt szervezni. Mind a két elkép-
zelés nagy vonalakban megváltoztatná a 
jelenlegi cosplayes versenyek szervezését, 
ugyanakkor nagyobb teret biztosítanának 
a kezdők számára.

Valami új? - PixelCon 3

Május 14-én kerül megrendezésre a 
PixelCon 3. A Dürer kert ad otthont az 

érdeklődőknek és idén először cosplayes 
versenyre is sor kerül. A cosplay verseny 
során a zsűri a karakterhasonlóságot, a 
kivitelezést és az alkalmazott technikát is 
figyelembe veszi majd.

A díjakat a legjobb cosplay és a legjobb 
gamer tematikájú cosplay készítője kapja 
meg. Nevezni május 7-ig van lehetőség. A 
megkötés csupán annyi, hogy olyan gamer 
cosplayjel kell készülni, melynek nem volt 
képregényes vagy filmes előzetese.

Források:
http://playit.hu/budapest-hu/cosplay-

verseny/

http://cosplay.hu/cosplayverseny-a-

pixelcon3-on-13734.cp

Facebook: Mondo, cosplay.hu

továbbá a közönség kedvencének adják át 
április végén.

Április közepére már a Mondo Face-
book oldalán hírként közzétették a cosplay 
verseny szervezését illető változást, mely 
sokakat megosztott. A legtöbb kérdés az 
esetleges változásokra irányult, de annyit 
már lehet tudni, hogy a soron következő, 
nyári rendezvényen már nem a cosplay.hu-
sok fognak felelni a conon megtartandó 
verseny lebonyolításáért.

Mindez azt erősítheti meg a látoga-
tókban és a versenyezni kívánókban, hogy 
a PlayIt és a Mondo  két rivális, és ha visz-
szagondolunk, korábbi években konkrét 
példa is volt rá, hogy éppen egy azonos 
hétvégére hirdették budapesti rendez-
vényeiket, ugyanakkor arról sem szabad 
megfeledkezni, hogy alapvetően más 
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