
              VERSENYSZABÁLYZAT                          

ÁBELEK A XXI. SZÁZADBAN 
Irodalmi vetélkedő középiskolások számára 

 

1. Az Ábelek a XXI. században vetélkedőt a Tamási Áron 125 Emlékév szervezi; az 
Emlékév lebonyolítója a Magyarság Háza. A versenyhez kapcsolódó döntéseket a 
Magyarság Háza/Tamási Áron 125 Emlékév projektirodája hozza meg. 

2. A versenyen kizárólag háromfős csapatok indulhatnak. A csapatok minden tagjának 
9. vagy 10. vagy 11. osztályos, köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló 
személynek kell lennie. A csapat tagjai érkezhetnek különböző osztályokból, 
évfolyamokból, de mindenképpen egy iskolában kell tanulniuk. A 13 évfolyamos 
iskolákból 12. osztályos diákok is indulhatnak. 

3. Egy csapat nevezésének feltétele, hogy kitöltse az internetes nevezési lapot, megadja 
az ott szereplő minden szükséges adatot – az adatok valódiságáért a versenybe 
nevezők vállalják a felelősséget –, valamint feltöltik bemutatkozó maximum 
háromperces, telefonnal felvett, vágás nélküli videójukat YouTube felületre, és 
elérhetővé teszik azt. 

4. A verseny két online fordulóból áll. Az online fordulók feladatait a Tamási Áron 125 
Emlékév projektirodája teszi közzé a Tamási Áron 125 Emlékév hivatalos honlapján, 
megadva a feladatok beadási határidejét. A feladatok határidőn túl történő beadása 
nem lehetséges. 

5. A feladatok elérhető pontszámait a feladatok kiírásával együtt tesszük közzé. Minden 
feladatot két személy értékel, egymástól függetlenül. A pontszámot a kettejük által 
adott összpontszám átlaga adja.  A döntéseik ellen fellebbezésre nincs mód. 

6. Az online fordulók eredményeit a Tamási Áron 125 Emlékév hivatalos honlapján 
tesszük közzé a felhívásban megadott időpontokban. 

7. A döntőbe hat csapat kerül az elért eredmények összesítése alapján. 

8. A hatodik helyen lévő esetleges pontegyenlőség esetén a zsűri dönt arról, hogy melyik 
csapat juthat a döntőbe. 

9.  A Tamási Áron 125 Emlékév projektirodája döntőbe jutott csapatok mindegyikével 
külön egyeztet a döntőben való részvétel részleteiről.  

10. A döntő során a feladatokat helyben kapják meg a csapatok. A feladatok megoldásakor 
csak helyszínen kiosztott segédanyag, szöveg használható. Internet, telefon nem. A 
döntő időtartama kb. 3 óra.  



11. A döntőben öt tagú zsűri pontoz, az eredmény az általuk adott összpontszámból 
tevődik össze. Döntésük ellen fellebbezni nem lehet. 

V E R S E N Y I D Ő P O N T O K 

A verseny meghirdetése:            2022. február 17. (csütörtök) 10:00 

     Jelentkezési határidő:     2022. március 15. (kedd) éjfél 
 

I. forduló feladatkiírás            2022. március 16. (szerda) 10:00 
I. forduló beadási határidő      2022. április 5. (kedd) éjfél 
II. forduló feladatkiírás           2022. április 6. (szerda) 10:00 
I. forduló eredmény                2022. április 13. (szerda) 10:00 
II. forduló beadási határidő    2022. április 26. (kedd) éjfél 
II. forduló eredmény               2022. május 4. (szerda) 10:00 

                  Egyben a döntőbe jutott csapatok kihirdetése 
Döntő:                                     2022. május 28.(szombat) 10:00 

 
 

 

                              


