
A „Rio 2016” Lakossági Olimpiai Szellemi Vetélkedő kiírása 

 

A versenyt a Magyar Olimpiai Akadémia a Magyar Olimpiai Bizottsággal együttműködésben 

hirdeti meg. 

 

A verseny célja: 

A magyar és a nemzetközi olimpiatörténet, az olimpiai eszme megismertetése és megszerettetése 

a versenyzők körében. 

Versenyalkalom biztosítása az olimpiatörténet iránt érdeklődők részére. 

A verseny során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése. 

A legjobbak számára a döntőn való részvétel biztosítása. 

 

A versenyek időpontjai, helyszínei: 

Az internetes feladatfordulók időpontjai (hetente egy nap, szerda: 15.00 – 21.00 óra között): 

1. forduló: 2016. március 30. 

2. forduló: 2016. április 06. 

3. forduló: 2016. április 13. 

4. forduló: 2016. április 20.  

5. forduló: 2016. április 27.  

 

Az országos elődöntő időpontja (írásbeli és szóbeli): 2016. május 7 (szombat). 

 

Az országos döntő időpontja (szóbeli, MTVA/M4 Sportcsatornával felvéve a kapcsolatot az 

esetleges televíziós adás ügyében): 2016. május 21. (szombat). 

 

Nevezés: 

A nevezés elektronikusan történik. Nevezési e-mail cím: jmezo.maria@mob.hu 

A nevezésnek tartalmaznia kell a résztvevő nevét, születési idejét, lakcímét, levelezési e-mail 

címét. Az elfogadott nevezés után minden versenyző 2016. március 23-tól 25-ig egy belépési 

kódot kap, amellyel a játékfelületre beléphet a fent megadott kitöltési időpontokban. 

 

Nevezési határidő: 2016. március 1-től március 20-ig folyamatosan. A 2016. március 20-án 24 

óra után érkezett nevezéseket a szervezőbizottság nem fogadja el. 

 

Költségek: A verseny költségeit a Magyar Olimpiai Akadémia fedezi. 

 

A versenyek résztvevői: 

Mindenki, aki a megadott feltételekkel szabályosan nevez a megadott határidőig, a megadott e-

mail címen.  

 

Korlátozás: 

Minden versenyző csak egyszer nevezhet. Amennyiben valaki bizonyíthatóan visszaél ezzel, azt a 

szervezőbizottság azonnal kizárja a versenyből! 

 

Az internetes verseny lebonyolítása: 

A résztvevőknek 5 héten át, 3-4 kérdéstípusban megjelenő kérdésekre kell válaszolni, melyek a 

MOB honlapján (http://www.mob.hu/-magyar-olimpiai-akademia) „Rio 2016 vetélkedő” 

aloldalon jelennek meg. 

Az öt játékhét alatt az adott játékhéten, szerdán 15.00 és 21.00 óra között lehet játszani, de a já-

téknap alatt egy versenyzőnek csak egyszer lehet megoldani az adott forduló feladatait.  

mailto:jmezo.maria@mob.hu


A feladatok időkorláttal kerülnek meghirdetésre, ami után az adott feladat megoldási felülete le-

zár. Kérjük, figyelmesen olvassák el a feladatok kitöltési útmutatóját! 

A versenyzők visszaigazolást kapnak a megfejtésekről ugyanazon a felületen, amelyiken a fela-

datkitöltés történt, a feladatfordulók után, csütörtökön. 

 

A további lebonyolítás rendje: 

Az ötödik fordulót követően a legtöbb pontszámot szerzett 24 fő jut az országos elődöntőbe. Az 

azonos pontszámmal rendelkező versenyzők között az elődöntőbe kerülést az öt forduló helyes 

megoldásainak össz-időeredménye dönti el (a rövidebb idő alatt elért több helyes megfejtést elérő 

versenyző kerül az elődöntőbe). 

Az országos elődöntő egy helyszínen, azonos időben, azonos kérdések alapján, két 12-es csoport-

ban kerül megrendezésre. 

A két elődöntőből két-két játékos alanyi jogon, a másik négy játékos pontszám alapján jut be a 8 

fővel megrendezendő országos döntőbe. 

A döntőn azonos pontszám esetén a végső helyezéseket pótkérdésekkel el kell dönteni. 

A döntő részletes forgatókönyve a Magyar Olimpiai Bizottság honlapján megtekinthető és letölt-

hető lesz. 

Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a kijelölt szervezőbizottság és a 

döntő zsűrije dönt. 

 

Az országos elődöntő: 

Ideje: 2016. május 7. (szombat) 11.00 órától. 

Rendezője: A Magyar Olimpiai Akadémia.  

Helyszíne: Larus Étterem és Rendezvényközpont (1124 Budapest, Csörsz utca 18/b). 

Mezőnye: 24 fő részvételével. A versenyzők két 12 fős csoportba osztva, az internetes fordulók-

ban szerzett pontok alapján kerülnek besorolásra. Az egyik csoportba a páros, a másik csoportba 

a páratlan helyezést elért versenyzők kerülnek. 

A két csoportból az első két-két helyezett automatikusan továbbjut, a másik négy versenyző a 

szerzett pontok alapján jut az országos döntőbe. 

Az elődöntőn a versenyzők személyesen jelennek meg és válaszolnak írásban és szóban a kérdé-

sekre. 

Az elődöntő lebonyolítási rendjéről a Magyar Olimpiai Akadémia dönt. 

Amennyiben az elődöntőről visszalépés történik, úgy az internetes fordulókban elért eredménye-

ket figyelembe véve, a pontszámban és időeredményben következő versenyző kerül meghívásra. 

 

Az országos döntő: 

Ideje: 2016. május 21. (szombat) 11.00 órától. 

Rendezője: A Magyar Olimpiai Akadémia.  

Helyszíne: Larus Étterem és Rendezvényközpont (1124 Budapest, Csörsz utca 18/b). 

Mezőnye: 8 fő részvételével, akik az országos elődöntőből továbbjutott versenyzők. 

A döntőn a versenyzők személyesen jelennek meg és válaszolnak a feltett kérdésekre. 

A döntő lebonyolítási rendjéről a Magyar Olimpiai Akadémia dönt. 

(M4 Sportcsatornával a kapcsolat felvétele a televíziós közvetítés vagy az összefoglaló ügyében!) 

 

Igazolás az elődöntőn és a döntőn: A versenyzőket személyi okmányuk alapján. 

 

A döntő zsűrije: 6 fő (MOA által kijelölt személyek). 

 

Díjazás: 

A döntőn az I – III. helyezett versenyzők érem, valamint a döntő résztvevői oklevél, könyv díja-

zásban részesülnek. 



I. díj: Részvétel a Riói Olimpiai Játékokon (6 nap egy-egy db. belépőjegy+szállás reggelivel. 

A repülőjegy önköltséges!) 

II. díj: Egy hét a Magas-Tátrában, Tátra Lomnicon, utazás, szállás, teljes ellátás.  

III. díj: Erdélyi körutazás autóbusszal (5 nap) – teljes ellátás. 

A nyeremények átruházhatóak! 

 

A szervezőbizottság a legidősebb és a legfiatalabb résztvevőt különdíj elismerésben részesíti. 

 

Feladatanyag: 

1. Magyarok szereplése a nyári olimpiai játékokon 1896-2012. 

2. A nyári olimpiai játékok nemzetközi érmesei. 

3. Olimpiai szimbólumok (érmek, plakátok, kabalák, fáklyák), lánggyújtók, eskümondók. 

 

 

Információ, ajánlott irodalom: 

 

Magyarok az olimpiai játékokon 1896-2012. (dr. Aján Tamás főszerkesztő) MOB kiadvány. Bu-

dapest 2012. 516 p. 

 

Wallechinsky, David: The Complete Book of the Summer Olympics. 

 

 

MOB honlap 

www.mob.hu 

 

NOB honlap 

www.olympic.org  

 

Kapcsolódó internetes honlapok. 

http://www.mob.hu/
http://www.olympic.org/

