Információ régiófelelősök, klubvezetők számára
a NAV NYOSZ elnöksége által kiírt MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ
lebonyolításáról
Mint azt a honlapon már olvashattátok, ha nem az alábbi linken megtaláljátok
(https://ewk.hu/_userfiles_/navnyugdijasok/Elnokseg/2018/vetelkedo181128.pdf)
a műveltségi vetélkedőre szóló felhívást.
A szervezőbizottság 2018. augusztus 22-én ülésezett és véglegesítette a vetélkedő módszerét,
forgatókönyvét, melynek alapján – az elnökség korábbi döntése értelmében – az alábbiakról tájékoztatunk
és a következő feladatok végrehajtására kérünk benneteket.
Az országos döntőbe a régió győztes csapat jut. A régió szintű versenyre a klubok 2018. szeptember 30-ig
nevezhetnek a régiófelelősnél.
A régiófelelős 2018. október 10-ig jelezze a szövetség titkárának (aki a szervezőbizottság tagja) a régió
vetélkedőn induló csapatok számát. A titkár a bejelentett számú csapatnak másolja le a kérdéseket,
melyeket a régiófelelősnek zárt borítékban megküld, egy példány megoldással együtt.
A vetélkedőre - valamennyi régióban egyszerre - 2018. október 30-án 10 órakor kerül sor, melyre a helyet a
régiófelelősnek kell biztosítania. A nevezett csapat helyszínre utaztatását a klubvezetőnek kell megoldania.
A régiófelelős a fenti napon és időpontban bontja fel a zárt borítékot és a kérdéseket kiosztja a
csapatoknak. A kérdésekre (50 kérdés 10 témakörben) a válaszadás 1 óra időtartamban, írásban történik. A
beszedett lapok értékelését a régiófelelős - igény szerint az érintett klubvezető bevonásával- végzi. Az
eredményt a helyszínen ki kell hirdetni és felkérni a győztest arra, hogy képviselje a régiót az országos
döntőn.
Amennyiben a régiós vetélkedőre nem neveznek csapatok, úgy a régiófelelős a klubvezetők segítségével
igyekezzen régiós csapat összeállítására.
A régiófelelősnek 2018. november 5-ig jeleznie kell a szövetség titkárának, hogy a régióból milyen néven
indul a csapat az országos vetélkedőn, (azt is jelezni kell, ha esetleg a régió képtelen csapatot indítani).
A régiófelelős akadályoztatása esetén az általa kijelölt személynek kell a vetélkedőt megszervezni, a
feladatokat végrehajtani.
ORSZÁGOS DÖNTŐ
Az országos döntőn a honlapon olvasható felhívásban írt kérdéscsoportokra lehet készülni, több kérdéssel,
mint a régiós szintű versenyen.
A kérdések az általános műveltség körében tartoznak, de nem az a cél, hogy felmérje szellemi állapotunkat,
hanem az, hogy ismereteket adjon, játékra, vetélkedésre ösztönözzön.
Az országos döntőn a csapat húz kérdést és szóban válaszol valamelyik csapattag. Amennyiben nincs válasz,
úgy rabolni lehet fele pontért.
Az országos döntő időpontja: 2018. november 28.
Megnyitó 10:30-kor, a vetélkedő kezdete 11:00 óra, tervezett befejezése 16:00 óra.

Az első három helyezett csapat oklevél és jutalom elismerésben részesül, minden résztvevő emléklapot kap
a rendezvény emlékére.
Az országos döntő zsűrije:
dr. Wagner István elnök, a kérdések összeállítója
Tánczos Imre
Horváth Zoltán pénzügyőr alelnök
Akadályozatás esetén helyettesítésre felkért póttagok
Csík Bálint
Horváth Attila adóügyi alelnök

Jó szórakozást, versengést, sok új ismeretet, ismerőst kíván a szervező bizottság nevében:
Horváth Attila
alelnök

A klub szintű kérdéskörök:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Nevezze meg az alábbiakban ismertetett írással foglalkozókat!
Nevezze meg az alábbi képzőművészek nevét!
Nevezze meg az alábbi történelmi személyeket!
Nevezze meg e ma már nem élő aktorokat!
Nevezze meg az alábbi földrészt vagy helységet!
Nevezze meg az alábbi kihalt állatok nevét!
Nevezze meg az elődeink fegyverét!
Nevezze meg az alábbi népi hangszerek nevét!
Nevezze meg a viselet vagy anyagféle nevét!
Nevezze meg a következő vallásos személyeket!

