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Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!
Ebben a levélben a 2019. júliusában, Szegeden (Magyarország) megrendezésre kerülő
30. Nemzetközi Biológiai Diákolimpiára (IBO) utazó magyar csapat biológia válogató
versenyéről küldünk információkat. Tekintve, hogy az Önök iskolájában is kiemelkedő
szintű tehetséggondozás zajlik biológiából, kérem, hogy e levelet az érintett biológia
szakos kollégáknak eljuttatni szíveskedjen.

Együttműködését köszönve, üdvözlettel:
Szeged, 2019. február 22.

Dr. Erős-Honti Zsolt - IBO-koordinátor

Tisztelt biológia szakos Kollégák!
2019-ben immár tizedik alkalommal utazik magyar csapat a Nemzetközi Biológiai
Diákolimpiára (IBO). Hazánk csapatai eddig is eredményesen szerepeltek: 12 iskola 28 diákja
összesen 5 arany- 20 ezüst- és 11 bronzérmet szerzett, amelyben kiemelkedő szerep jutott a
csapattagokat saját iskolájukban felkészítő szaktanároknak is.
A versenyt ezúttal hazánkban (Szegeden) rendezik 2019. július 14 – július 21. között. A 4 fős
magyar csapatba a Válogatóversenyen lehet bejutni. Ebben és a leendő csapattagok
felkészítésében az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, valamint
az ország vezető középiskoláinak tanárai is értékes segítséget és szakmai felügyeletet
nyújtanak. Ebben a levélben a Válogatóverseny idei tervét ismertetjük.
FONTOS!!!
A versenyen olyan nappali tagozatos, nem magántanuló, gimnáziumi osztályba
járó diákok vehetnek részt, akik 1999-ben vagy azóta születtek és az idei vagy az
előző tanévben legalább egyszer a Biológia OKTV 2. fordulójába jutottak.
- Az OKTV-feltétel teljesülését a Versenybizottság a harmadik, írásbeli forduló
során ellenőrzi. Az internetes fordulókon és a harmadik, írásbeli forduló
összesítése alapján (tIII. pontszám) a legjobb 16 diák között szereplő, 10. és 11.
évfolyamos diákok esetében – szóbeli indoklás alapján – e feltételtől a
Versenybizottság eltekinthet és behívhatja őket is válogató döntő fordulójára.
- 20 évesnél idősebb diák sajnos a nemzetközi verseny szabályai alapján nem
vehet részt a válogatón sem.
- Javasoljuk a nem végzős diákok értesítését is a lehetőségről, hiszen őket is
várjuk a Válogatóversenyre és ismét hangsúlyozzuk, hogy a Versenyszabályzat
alapján a Válogató döntőjében legalább ¼ arányban 10. és 11. évfolyamos diákok
kerülnek!
https://mailchi.mp/4da3010e0793/ibohun2019
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Jelentkezés az IBO-válogató versenyre:
2019. február 25. - március 4, hétfő 18.00. (Az elektronikus jelentkezést
a http://olimpia.mabite.info/2019 oldalon lehet megtenni.)

Az IBO-válogató verseny fordulói a jelentkezőknek:
I. és II. Internetes forduló:
2019. március 7. és március 21. (otthon/iskolában).
Zárthelyi dolgozat a legjobb 25-30 versenyzőnek:
2019. március 29. péntek, Budapest
Válogatóverseny gyakorlati fordulója (kb. 16 versenyző):
2019. április 26-27. Budapest

Minden további információ és a Versenyszabályzat is megtalálható a
http://olimpia.mabite.info/2019 oldalon 2019. február 25-én 10.00-tól.
Kérdés esetén kérjük, hogy az olimpia@mabite.info e-mail címet használják!
Együttműködésüket köszönve, üdvözlettel:
az IBO team nevében:
Dr. Erős-Honti Zsolt – IBO csapatvezető és Bán Sándor - IBO-koordinátor
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