VERSENYFELHÍVÁS
TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKA VERSENY
BARANYA MEGYEI FORDULÓ 2016.
Az általános iskolák 3-8. osztályos tanulói részére a XLV. Kalmár László Országos
Matematika Verseny Baranya megyei fordulóját 2016-ban is a MATEGO Matematikai
Tehetséggondozó Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara szervezi.

A verseny időpontja:

2016. március 19. (szombat) 11 óra.

A verseny időtartama:

3-4. évfolyamnak 60 perc, 5-8. évfolyamnak 90 perc.

Használható segédeszközök:

Íróeszköz, körző, vonalzó.

A verseny helyszíne:

PTE TTK Pécs, Ifjúság út 6.

A megyei forduló díjazása:
• Évfolyamonként a három legtöbb pontot elért diák oklevelet kap és tárgyjutalomban részesül.
(Amennyiben 30 főnél több induló van az évfolyamon, akkor hat fő.)
• Évfolyamonként iskolák közötti 3 fős csapatversenyt is meghirdetünk. A sorrendet az iskola
három legtöbb pontot elért tanulójának összpontszáma alapján állapítjuk meg. Minden
évfolyamon 60 fő alatti nevező esetén a verseny első helyezett, 60 fő felett a verseny első két
helyezett csapatának tagjai oklevelet és tárgyjutalmat kapnak.
• MATEGO Kupa: A megyei versenyen legeredményesebben szereplő iskola vándorserleget
vehet át. (Általános iskoláknál minden évfolyamról a legeredményesebb diák pontszámát vesszük
figyelembe a pontszámításnál, hatosztályos gimnáziumban pedig a két csapat pontszámát adjuk
össze.)
Nevezési díj:

1200 Ft/fő,

melyet a MATEGO Alapítvány bankszámlájára (Szigetvári Takarék: 50800111-11195306) kérünk
átutalni vagy befizetni.
Közlemény rovatba a következőt kérjük feltüntetni: „Kalmár”; iskola neve; létszám,
(Egyéni nevezés esetén: „Kalmár”; gyermek neve; évfolyama)
Nevezés módja:

nevezési díj megfizetése és
regisztráció a www.matego.eu weboldalon (csak 2016. február 1-étől!)

Jelentkezési határidő: 2016. február 23-a (kedd) 24:00 óra
További információk:
- A megyei forduló feladatait és a pontozási útmutatóit a TIT Szövetség állítja össze, és juttatja
el a megyei rendezőkhöz, ezért a feladatsorokkal, pontozással esetlegesen felmerülő
problémákkal, kérdésekkel hozzájuk kell fordulni.
- A helyi javítás után a megadott pontszámot elért versenyzők dolgozatait továbbítjuk a versenyközponthoz, ahol azok újra javításra kerülnek.

- Az országos döntőt a versenyközpont (TIT Szövetség) szervezi Budapesten, ahová évfolyamonként
a legtöbb pontot elért, legjobb teljesítményt nyújtó versenyzőket hívják be a főszervezők.

-

Minden évfolyam országos döntőjére 2016. május 27. és május 28. között kerül sor.

- Az országos döntő kétfordulós, ezek összesített eredményéből alakul ki a végleges rangsor.
- Az országos fordulón a versenyzőknek a részvétel díjmentes, a kísérőknek önköltséges.
- A versenyre való felkészülést a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat folyóirataiban – Élet és
Tudomány hetilap, Természet Világa havilap – megjelenő írásai és honlapjai segítik. További
információ: www.titkalmarlaszlomatematikaverseny.hu portálon.
- A Baranya megyei forduló szervezésével kapcsolatban segítséget a matego@netoldal.hu emailcímen, illetve a +36-30-509-7226 telefonon biztosítunk.
Sikeres felkészülést és versenyzést kívánunk!
Pécs, 2016. január 22.
A szervezők nevében:
Eisner Tímea
PTE TTK, Matematika Tanszék
MATEGO Alapítvány, kuratóriumi titkár

