Tokiótól – Tokióig
Kecskemét az újkori olimpiákon
Olimpiai Totó és sportverseny

Versenykiírás
A Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre, a Kecskemét - Aomori Magyar – Japán Baráti
Társaság, a Kecskemét Junior Sport Nonprofit kft. és a Kecskeméti Sportiskola közös
rendezvény keretében mutatja be az eddigi Tokiói Olimpiákat, kiemelve a kecskeméti
kötődésű sportolók szereplését. A vetélkedés során az olimpiai eszmék figyelembe vételével
mérhetik össze sporttörténeti ismereteiket a nevezők.

A verseny célja
•

•
•
•
•

•

A magyar olimpiatörténet – különös tekintettel a Japánban eddig megrendezésre került
olimpiákra – megismertetése és megszerettetése a fiatalok körében.
Az olimpiai eszme és az olimpiai hagyományok ápolása.
Kecskemét és környéke olimpiákkal kapcsolatos történetének megismertetése.
Versenyalkalom biztosítása az olimpiatörténet iránt érdeklődő tanulók részére.
Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása,
elmélyítése.
A vetélkedés során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése.

A verseny résztvevői
A vetélkedésen bárki részt vehet, az alábbiak figyelembe vételével.

Korcsoportok
•
•
•

I. korcsoport – általános iskolák alsó évfolyamos tanulói (1 – 4. osztályosok).
II. korcsoport – általános iskolák felső évfolyamos tanulói (5 – 8. osztályosok).
III. korcsoport – középiskolás tanulók (9 – 12. osztályosok).

A vetélkedésen részt lehet venni egyénileg, illetve csapatokat alkotva is. A csapatok 3 főből
állhatnak, a feladatok beadásakor kötelező megadni ebben az esetben a csapat nevét is az
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iskola neve mellett. Iskolánként több csapat is indulhat, de ugyanazon diák csak egy csapatban
indulhat, több csapatban nem!
1 csapat csak 1 megoldást adhat be!
Az értékelésnél a csapatok és az egyéni indulókat külön-külön értékeljük!
A verseny lebonyolítása
A vetélkedés szellemi és – ha azt a rendeletek lehetővé teszik – sport fordulóból áll. A szellemi
vetélkedő on-line kerül megrendezésre, a sportversenyek külön, a Kecskeméti Sportiskola
szervezésében kerülnek lebonyolításra.
A vetélkedésre nevezni a totó első fordulójának kitöltésével, illetve a rajz- és videó készítő
verseny esetén az elkészült munka leadásával lehet. Minden esetben jól láthatóan kérjük
feltüntetni a nevező: nevét, iskoláját, osztályát, a csapatversenyen indulóknak a csapat nevét.
Minden korcsoport részére – Szellemi vetélkedő (olimpiai totó)
4 fordulós, on-line tesztfeladatok megoldása.
A tesztek a https://www.hirosolimpikonok.hu/olimpiai-toto/ weboldalon kerülnek
megjelenésre a következő ütemezés szerint.
1. forduló 2021. május 10. – május 16.
2. forduló 2021. május 17.– május 23.
3. forduló 2021. május 24. – május 30.
4. forduló 2021. május 31. – június 6.
A kérdések minden hétfőn reggel 8 órától lesznek elérhetőek. A megoldásokat minden forduló
esetén az adott forduló hetében, legkésőbb péntek éjfélig lehet beadni.
Az olimpiai totóban mindenki, életkortól függetlenül részt vehet, azonban a verseny
értékelésekor csak a fenti korcsoportokban hirdetünk eredményt!
I.-II. korcsoportok részére – Rajzverseny
Az olimpiai totó ideje alatt várjuk az olimpiával kapcsolatos rajzaikat. A versenyre az érdeklődő
diákok egyénileg tudnak jelentkezni.
A rajzok fejezzék ki
• az olimpia szellemiségét,
• a magyar sportolók sikereit,
• Kecskemét, és környéke szerepét az olimpiákon,
• az aktuális olimpiai helyszín, Japán jellegzetességeit (kulturális, földrajzi, stb.).
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A rajzokat borítékban kérjük leadni az iskolában kijelölt személy részére, illetve ha ez nem
megoldható, akkor digitalizálva (scannelve vagy jó minőségű fénykép formájában) kérjük
elküldeni a hiros.olimpikonok@gmail.com e-mail címre, a rajzot készítő pontos adatainak
(név, életkor, korcsoport, iskola) feltüntetésével.
A rajzok leadásának végső időpontja: 2021. június 3. éjfél.
A beküldött rajzok kiállításra kerülnek. A kiállítás várható helyszíne a Bács-Kiskun Megyei
Katona József Könyvtár lesz.
A verseny győztesét egy külön bíráló csoport választja ki, melynek tagjait a szervezők jelölik ki.

II. – III. korcsoportok részére – Rövid videófilm készítése
Az olimpiai totó ideje alatt várjuk a jelentkező csapatok olimpiával kapcsolatos rövid videóit.
A videókra vonatkozó feltételek a következők.
A videók fejezzék ki
• az olimpia szellemiségét,
• a magyar sportolók sikereit,
• Kecskemét, és környéke szerepét az olimpiákon,
• az aktuális olimpiai helyszín, Japán jellegzetességeit (kulturális, földrajzi, stb.).
• A videok időtartama 2-5 perc legyen.
A kész műveket kérjük feltölteni – privát videóként – egy videó megosztó oldalra, és a linket
kérjük beküldeni a hiros.olimpikonok@gmail.com e-mail címre. Egy jelentkező csak egy videót
küldhet be!
Az e-mailben kérjük feltüntetni a nevező csapat nevét, korcsoportját, iskoláját.
A videók leadásának végső időpontja: 2021. június 3. éjfél.
A verseny győztesét egy külön bíráló csoport választja ki, melynek tagjait a szervezők jelölik ki.
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Sportversenyek
A Kecskeméti Sportiskola szervezésében kerülnek megrendezésre, az „Ötkarika Hete- 5
Sportág 5 Napon Sportrendezvény” keretében. A versenyeken való részvétel a járványügyi
vészhelyzettel kapcsolatos aktuális rendelkezésektől, rendeletektől függ.
A versennyel kapcsolatos pontos információk a verseny honlapján jelennek meg.

Értékelés – díjazás
A verseny korcsoportonként, illetve egyéni-csapat részvétel szerint külön kerül értékelésre.
 Minden résztvevő oklevelet kap.
 A verseny helyezettjei (korcsoportpnként az első három) olimpiai ajándékcsomagot
kapnak.
A hivatalos eredményhirdetésre 2021. július 23-n, a Tokiói Olimpia megnyitójának napján
kerül sor.
Ha a vetélkedővel kapcsolatban bármilyen további információra van szüksége, kérjük írjon a
hiros.olimpikonok@gmail.com e-mail címre!

Kecskemét, 2021. április 29.

Szervezők
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