AZ V. JAKUCS LÁSZLÓ NEMZETKÖZI KÖZÉPISKOLAI
FÖLDRAJZVERSENY
KÖZÉPDÖNTŐJÉNEK, DÖNTŐJÉNEK PROGRAMJA:
Az összes program helyszíne: SZTE TTIK Természeti Földrajzi és
Geoinformatikai Tanszék, Szeged Egyetem u. 2. I. emelet
Középdöntő
Időpont: 2016. április 8. péntek.
időpont
program 1
program2
12:00-13:30 Regisztráció (helyszín: Jakucs László terem előtti folyosó)
13:30-14:00 Ünnepélyes megnyitó (helyszín: TTIK nagyelőadó)
14:00-16:00 Írásbeli középdöntő (Helyszín:
Kötetlen szakmai beszélgetés és borkóstoló a
Krajkó Gyula tanterem)
versenyen résztvevő felkészítő tanárok részére
(Helyszín: Jakucs László tanterem,)
16:00-18:00 Folyóvízi terepasztal megtekintése működés közben, valamint a Georadar
megtekintése a Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszéken. Látogatás
tárlatvezetéssel Földtani és Őslénytani Tanszék Őslénytani Gyűjteményében- és
az Ásványtani Geokémiai és Kőzettani Tanszék Koch Sándor
Ásványgyűjteményekben,
18:00
Állófogadás vacsora minden résztvevőnek (helyszín: Jakucs László terem)
18.30-19:30 „Közeli helyeken, dombokon, hegyeken…a Kárpátok és az Alpok természeti
csodái ” vetítettképes előadás. Előadó: Dr. Barta Károly egyetemi docens (helyszín:
TTIK nagyelőadó)
19.30-20.00 Szállás elfoglalása a Janikovszky Éva Kollégiumban (Szeged,
Korányi Fasor 2) A szállás minden résztvevő számára ingyenes! Kérjük, hogy erre a
linkre kattintva töltsék ki a szállásfoglaláshoz szükséges adatlapot legkésőbb
március 21-ig
Döntő
Időpont: 2016. április 9. szombat
időpont
program 1
program2
8:00-8:15
Középdöntő eredményhirdetése (Helyszín: TTIK nagyelőadó)
A verseny döntőjébe a középdöntő írásbeli feladatlapja alapján rangsorolt
legjobb 8 csapat jut be, de a döntőbe be nem jutott csapatok számára városnéző
sétát, illetve játékos földrajzi vetélkedőt szervezünk!
8:15-9:30
Döntő I. forduló laboratóriumi feladat
helyszín: TFGT Labor
9.30-10.30

10:30-11:00
11:00-12:00

12:00-13:30
13.30-13.40
13.40-14.40
14.40-15.00

„Kalandozások a nagyvilágban!
Játékos vetélkedő a döntőbe be nem
jutott csapatok számára
nyereményekkel (helyszín: Prinz
Gyula számítógépterem)

Döntő II. forduló Gondolkodtató logikai,
számítási és térképészeti feladatok.
Írásbeli forduló. (helyszín: Jakucs László
tanterem)
„Földrajzos szemmel Szegeden”
Szendvics szünet helyszín: tanszéki
városnéző séta a döntőbe be nem jutott
folyosó
csapatok számára Szegeden.
Döntő III. forduló szóbeli fordulóra
felkészülés (helyszín: Teleki Pál
számítógépterem)
Döntő III. forduló szóbeli forduló csapatonként 10 perc) feladat bemutatása a zsűri
előtt (Helyszín: TTIK nagyelőadó)
szünet minden résztvevőnek
Döntő IV. forduló: Földrajzos Quiz helyszín: (Helyszín: TTIK nagyelőadó)
A verseny ünnepélyes eredményhirdetése díjkiosztás (Helyszín: TTIK nagyelőadó)

Szállással kapcsolatos információk: A nem szegedi versenyzők, és a felkészítő tanár
kollégák számára az NGSZ-SZVK Janikovszky Éva Tagintézményében, (6720 Szeged,
Korányi fasor 2.) ingyenes szállást biztosítunk. A szállásfoglaláshoz kérnénk, hogy a nem
szegedi csapatok tagjai, és a felkészítő tanáraik erre a linkre kattintva mihamarabb, de
legkésőbb március 21-ig töltsék fel adataikat.
A szállás elfoglalására 2016. április 8.-án 17 óra után is lehetőség van, de a középdöntő
eredményhirdetését követően átkísérjük a versenyzőket a szállásra.
A kollégium térképen az A ponttal jelölt hely. A B pont a verseny színhelyét (SZTE TTIK
Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Egyetem utca 2) jelöli.

A szállással kapcsolatos egyéb fontos információ:
A verseny résztvevőinek 2016. április 9-én, szombaton legkésőbb 09.00-óráig el kell
hagyniuk a szállásukat!
Az ágyneműhuzatokat a portás által kijelölt helyen lehet vételezni, melyeket használat után
kérünk lehúzni és a kijelölt gyűjtőhelyre vinni. A kulcsokat szíveskedjenek minden egyes
esetben a portán leadni, amikor a kollégiumot elhagyják!
Kérjük, amennyiben bármilyen kérdésük felmerül a programmal, vagy a szállással
kapcsolatban keressék Dr. Szilassi Pétert a (62) 343 368-as telefonszámon, vagy a
jakucsverseny@gmail.com e-mailen.
A csapatok felkészüléséhez ajánlott irodalmakat egy cikkel bővítettük innen lehet
letölteni az összes felkészüléshez ajánlott publikációt.
SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET SZEGEDEN A NAPFÉNY VÁROSÁBAN!
VALAMENNYI VERSENYZŐNEK SOK SIKERT, EREDMÉNYES FELKÉSZÜLÉST
KÍVÁNUNK!

