Versenykiírás – KockaKobak 2016/2017
A Tehetséges Kobakokért Alapítvány a 2016/2017-es tanévben ismét megrendezi a KockaKobak
Országos Matematikaversenyt.
A verseny lebonyolítása az alább ismertetett szabályok szerint történik.
A verseny célja: A versenyen a diákok matematikai tudását, logikai képességét szeretnénk mérni érdekes, izgalmas
feladatokkal, újszerű formában.
A verseny honlapja: www.kockakobak.hu
A verseny résztvevői: A versenyen az iskolák 3-10. évfolyamos tanulói vehetnek részt. Határon túliak nevezését is várjuk.
Az első forduló időpontja: 2016. november 24. (csütörtök) 14.00. (Romániában helyi idő szerint 15.00)
A döntő időpontja: 2017. január 7. (szombat), Kempelen Farkas Gimnázium, Budapest XXII. Közgazdász u.
Eredményhirdetés: 2017. január 7. (szombat), Csodák Palotája, Budapest XXII. Nagytétényi u. (Campona)
A nevezés módja: A versenyre nevezni kizárólag a verseny honlapjának nevezési rendszerén keresztül lehet az internetes
nevezés menete menüpontban leírtaknak megfelelően.
A nevezést akkor tekintjük érvényesnek, ha az adott iskolából minimum 5 fő jelentkezett.
Nevezési határidő: 2016. november 8. (kedd)
Nevezési díj: 1000 Ft/fő.
Kedvezmények:
 Iskolánként 10 fő felett a nevezési díj teljes összegéből 10% kedvezményt adunk.
 A határon túli iskolák a nevezési díjból 20% kedvezményt kapnak.

A verseny lebonyolítása: A verseny kétfordulós.
Az első forduló egy teszt jellegű feladatsor megírásából áll, melyet minden tanuló a saját iskolájában írhat meg. A verseny
tisztasága érdekében speciális felépítésű, feleletfüggő labirintus-tesztet készítettünk. A megoldásra fordítható idő 60 perc.
A megoldásokat évfolyamonként külön-külön értékeljük az elért pontszám alapján. Egyenlő pontszám esetén az ér el jobb
helyezést, akinek több a helyes megoldása. Ha ez is egyenlő, akkor súlyozott eredményt számítunk: az egyes feladatokra
kapott pontokat súlyozzuk az adott évfolyamban az adott feladatcsoportra helytelenül választ adó versenyzőknek a
válaszadók számához viszonyított arányával; így a nehezebbnek bizonyuló feladatok nagyobb súllyal, a könnyebbek kisebb
súllyal számítanak be. Akinek a súlyozott pontszáma nagyobb, az ér el jobb helyezést. Ha ez is megegyezik, akkor azonos
helyezést érnek el a versenyzők.
A megoldókulcsokat és az első fordulón elért pontszámokat a verseny honlapján tesszük közzé.
Azokban a régiókban, ahol a nevezők száma meghaladja az 500 főt, regionális eredményhirdetést és díjazást is tartunk.
Az országos döntőre minden régióból évfolyamonként az első két helyezett, országos szinten pedig a legjobb 10 helyezett
kap meghívást. A meghívottak névsorát a honlapunkon tesszük közzé legkésőbb december 20-ig. Az érintettek
regisztrálóinak e-mailen is küldünk értesítést.
A döntőn és az eredményhirdetésen való részvétel ingyenes. Az eredményhirdetés részletes programját a honlapunkon
tesszük közzé.
Az országos döntőn egy 25 feladatból álló hagyományos tesztet kell megoldani. Ez alapján alakul ki a verseny
végeredménye. Azonos pontszám esetén az első fordulón elért eredmény dönt.

A verseny díjazása, eredményhirdetés:
Minden résztvevő emléklapot és ajándékot kap, amit a feladatlapokkal együtt juttatunk el az iskolákba.
A legalább 20 főt regisztráló tanárok munkáját a nevezett diákok számától függő mértékben jutalmazzuk.
A döntőre meghívott valamennyi diák jutalmat kap. Az első 10 helyezett minőségi logikai játékot kap. Az első helyezést
elérők a jutalmon felül egy KockaKobak díjat is kapnak. A dobogós helyezettek érmet kapnak.
A tanárokat induló diákjaik száma és eredményessége alapján díjazzuk; a regionális és az országos eredményhirdetéseken
egy-egy tanári fődíj is kiosztásra kerül.
A legeredményesebb iskola különdíjat és nagy KockaKobak díjat kap.
A nevezési határidő lejárta után három napon belül a regisztráló tanár által megadott e-mail címre elektronikus úton számlát
küldünk a nevezési díjakról a kedvezmények figyelembevételével.
A számla beérkezését követő három munkanapon belül kérjük az azon szereplő összeget az e-mailben leírtaknak megfelelően
átutalni.
Amennyiben sárga csekken kívánják a nevezési díjat befizetni, kérjük a regisztráló és az iskola nevének megjelölésével
e-mail-ben jelezzék ezt számunkra a nevezési határidő végéig.
A befizetés beérkezése után a kiállított és cégszerűen aláírt számlákat a feladatsorokkal együtt postai úton juttatjuk el
Önökhöz.
A közreműködők segítségét előre is hálásan köszönjük!
Sok sikert a versenyhez!

2016. augusztus 25.
a KockaKobak verseny szervezői

Tehetséges Kobakokért Alapítvány
Cím: 2030 Érd, Aradi u. 69/A.
E-mail: tk.alapitvany@gmail.com
Telefon: (36) 20/229-1714
Adószám: 18623163-1-13
Számlaszám(OTP): 11713012-20005564
Nyilvántartási szám: AM-3658
Tehetségpont azonosítószám: TP111001690

