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Magyar – Szlovák Szellemi Olimpiai Vetélkedő kiírása
Olimpic Quiz (Hungary – Slovakia)
A versenyt a Magyar Olimpiai
együttműködésben hirdeti meg.
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A verseny célja:
A magyar, a szlovák és a nemzetközi olimpiatörténet, az olimpiai eszme megismertetése és
megszerettetése a fiatalok körében.
Versenyalkalom biztosítása a két országban az olimpiatörténet iránt érdeklődő középiskolás
tanulók részére.
Az iskolák és az országok közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok
kialakítása, elmélyítése.
A verseny során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése.
A legjobbak számára a döntőn való részvétel biztosítása, hogy sikeresen képviseljék
országukat és az iskolájukat a versenyen.
A versenyek időpontjai, helyszínei:
Feladatfordulók időpontjai (kéthetente; szerda, csütörtök; naponta: 13.00 – 19.00 óra között):
0. gyakorló forduló: 2015. szeptember 23 – 24.
1. forduló: 2015. szeptember 30. – október 01.
2. forduló: 2015. október 14 – 15.
3. forduló: 2015. október 28 – 29.
4. forduló: 2015. november 11 – 12.
5. forduló: 2015. november 25 – 26.
Minden intézmény saját hatáskörében gondoskodik a helyszínről és a feladatkitöltés
időpontjáról.
Nevezés:
Az elektronikus nevezést követően az alrendszer belépési azonosítót és kódot küld a megadott
e-mail címre a nevezések feldolgozását követően. Ezzel a kóddal csak akkor lehet belépni, ha
a nevezési űrlap utolsó oldala megküldésre került a megadott e-mail címre.
A csapatok a megküldött kóddal az aloldalon keresztül a tudják vetélkedő kérdéseit kitölteni,
majd az eredményeket megtekinteni.
Nevezési határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2015. szeptember 16-ig.
Költségek: A verseny költségeit a Magyar és a Szlovák Olimpiai Akadémia közösen fedezi.
A versenyek résztvevői:
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Minimum 4 fő, maximum 8 fő benevezésével, a döntőben 4 fős csapatversenyben az 1996.
január 01. és 2000. december 31. között született fiú és leánytanulóknak közös mezőny.
Résztvevők lehetnek:
Az elektronikus nevezési rendszerben szabályosan nevezett csapatok. Nevezési határidő:
2015. szeptember 16-ig. Nevezési e-mail cím: jmezo.maria@mob.hu
A csapatok a jelentkezési lapot a http://olympicquiz.p92rdi.hu oldalon találják. A kitöltött
jelentkezési űrlap utolsó lapját kinyomtatva (Ctrl+P használatával a jelentkezés végén),
aláírva, lepecsételve és szkennelve vissza kell küldeni a fentebb megadott e-mail címre.
Korlátozás:
A versenyre a csapatok az elektronikus nevezési rendszerben maximum 8 fő tanulót
nevezhetnek.
Ugyanazon iskola csak 1 csapatot nevezhet.
Az internetes verseny lebonyolítása:
A résztvevőknek 5 héten át, 3-5 kérdéstípusban megjelenő kérdésekre kell válaszolni, melyek
a MOB honlapján (http://www.mob.hu/-magyar-olimpiai-akademia) „Olympic Quiz”
aloldalon jelennek meg.
Az öt játékhét alatt az adott játékhéten szerda – csütörtök 13.00 – 19.00 óra között lehet
játszani, de a két játéknap alatt csak egyszer lehet megoldani az adott forduló feladatait.
A feladatok időkorláttal kerülnek meghirdetésre, ami után az adott feladat megoldási felülete
lezár. Kérjük, figyelmesen olvassák el a feladatok kitöltési útmutatóját!
Az iskolák visszaigazolást kapnak a megfejtésekről ugyanazon a felületen, amelyiken a
feladatkitöltés történt, a feladatfordulók után, pénteken.
A további lebonyolítás rendje:
Az ötödik fordulót követően az azonos pontszámmal rendelkező csapatok között a döntőbe
kerülést az öt forduló helyes megoldásainak össz-időeredménye dönti el (a rövidebb idő alatt
elért több helyes megfejtést elérő csapat kerül a döntőbe).
A döntőn azonos pontszám esetén a végső helyezéseket pótkérdésekkel el kell dönteni.
A döntő részletes forgatókönyve a Magyar Olimpiai Bizottság honlapján megtekinthető és
letölthető lesz.
Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a kijelölt szervező bizottság
és a döntő zsűrije dönt.
A döntő:
Ideje: 2016. február 13. (szombat) 11.00 órától.
Rendezője: A Magyar Olimpiai Akadémia.
Helyszíne: Larus Étterem és Rendezvényközpont (1124 Budapest, Csörsz utca 18/b).
Mezőnye: 8 csapat (4 magyar és 4 szlovák) részvételével.
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A döntőbe az internetes fordulókban elért legjobb helyezés és pontszám szerinti csapatok
kerülhetnek.
A döntőn a csapatok személyesen jelennek meg és válaszolnak angol nyelven (írásban,
szóban) a kérdésekre.
A döntő lebonyolítási rendjéről a Magyar és a Szlovák Olimpiai Akadémia dönt.
Meghívás a döntőbe: Amennyiben a döntőről visszalépés történik, úgy az internetes
fordulókban elért eredményeket figyelembe véve, a pontszámban és időeredményben
következő csapat kerül meghívásra.
Igazolás a döntőn: A csapatok tagjait személyi okmányuk és az iskola igazolása alapján.
Játékosok szerepeltetése a döntőn: 4 fő játékos szerepeltethető, az a 4 fő, akiket a verseny
előtt, a technikai értekezleten leigazoltak.
A döntő zsűrije: 8 fő (4 fő MOA+4 fő SZOA).
Díjazás:
A döntőn az I – III. helyezett csapatok számára érem, valamennyi csapat oklevél, könyv és
meghatározott informatikai eszköz díjazásban részesül.
A döntő győztes csapata (4 fő versenyző + 1 fő felkészítő) meghívást nyer a Szlovák Olimpiai
Bizottság Olimpiai Centrumába, a 2016. június 22-26. közötti időszakra (4 nap teljes
ellátással).
Feladatanyag:
1. Olimpiai szimbólumok - érmek, plakátok, kabalák, fáklyák stb.
2. XXVI. Olimpiai játékok Atlanta 1996. Általános információk. A játékok 1-3. helyezettjei,
középpontban a magyar és a szlovák sportolók részvétele.
3. A magyar és a szlovák kajakozók és kenuzók (síkvízi és szlalom) szereplése az olimpiai
játékokon - 1996-tól.
Információ, ajánlott irodalom:
MOB honlap: www.mob.hu
SZOB honlap: www.milujemsport.olympic.sk/publikacie/publikacie-mov
NOB honlap: www.olympic.org
http://m.olympic.org/mobile/atlanta-1996-summer-olympics
Budapest, 2015. szeptember 3.
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