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Tisztelt Biológia Szakos Kollégák!
 
2021-ben a 32. Nemzetközi Biológiai Diákolimpia (IBO) a kialakult COVID-19 világjárvány miatt az
eredeti tervek alapján Portugáliában zajló rendezvényei helyett egy - mindenkinek a saját országában
megírandó - részben online lebonyolított versenyt (IBO Challenge) szerveznek. A szervezők által a
résztvevő országok számára a verseny lebonyolításáról eddig rendelkezésre álló adatok ismeretében a
hazai válogató  lebonyolítható.
Hazánk csapatai eddig is eredményesen szerepeltek: 14 iskola 34 diákja összesen 9 arany- 22 ezüst- és
13 bronzérmet szerzett, amelyben kiemelkedő szerep jutott a csapattagokat saját iskolájukban
felkészítő szaktanároknak is.
A nemzetközi IBO Challenge 2021 versenyt a magyar csapat számára július 11-18.  közötti hétre eső
néhány napon fogjuk lebonyolítani, Szegeden, helyszíni részvétellel - ha addig ezt megakadályozó
esemény addig nem történik. Kérjük, hogy csak azok a diákok jelentkezzenek, akik vállalják,
hogy a verseny hetéig nem utaznak jelentősebb tömegbe vagy üdülőhelyre. A 4 fős magyar
csapatba a Válogatóversenyen lehet bejutni. Ebben és a leendő csapattagok felkészítésében a Szegedi
Tudományegyetem, valamint a Versenybizottságba tartozó középiskolás tanárok és korábbi
olimpikonok vesznek majd részt a Versenyszabályzat szerint. Ebben a levélben a Válogatóverseny idei
tervét ismertetjük.
 
FONTOS!!!
A versenyen olyan nappali tagozatos, nem magántanuló, gimnáziumi osztályba járó
diákok vehetnek részt, akik 2001-ben vagy azóta születtek és az idei vagy az előző
tanévben legalább egyszer a Biológia OKTV 2. fordulójába jutottak, annak bármelyik
kategóriájában.
- Az OKTV-feltétel teljesülését - a Versenyszabályzatnak megfelelően - a
Versenybizottság ellenőrzi.  
- 20 évesnél idősebb és egyéni tanrend szerint tanuló (korábban magántanuló) diák
sajnos a nemzetközi verseny szabályai alapján nem vehet részt a válogatón sem. 
 
 
FONTOS IDŐPONTOK:

Jelentkezés az IBO-válogató versenyre:

2021. március 16. kedd 8.00 - március 23. kedd 23.00. 
Jelentkezni online a http://olimpia.mabite.info/2021 oldalon lehet.

A Válogatóverseny fordulóinak tervezett időpontjai:
(Kérjük vegyék figyelembe, hogy a járványhelyzet miatt ezek az időpontok módosulhatnak, amiről
az éppen érintetteknek természetesen értesítést küldünk).
 
Első és második forduló (minden versenyzőnek):

2021. március 31. szerda és április 7. szerda délután  
(2 online teszt).

Harmadik forduló a legjobb 15-30 versenyzőnek:

2021. április 16. péntek délután,
felügyelettel kísért online teszt

http://olimpia.mabite.info/2021
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Döntő forduló (a legjobb 8-16 versenyzőnek):

2021. április 23-24. péntek-szombat
felügyelettel kísért online teszt

 
Minden további információ és a Versenyszabályzat is megtalálható a
http://olimpia.mabite.info/2021 oldalon 2021. március 16-án 8.00-tól.
 
Felhívjuk a figyelmet az online fordulók lebonyolításához (esetlegesen) felhasználandó
platformokon való regisztrációra.

Az online fordulókhoz a következőkről kell gondoskodnia a versenyzőknek:
A) Hardver és szoftver:

Az internetes kapcsolat stabilitását illetve szükség esetén annak pótlását (például mobil internet
segítségével) a versenyzőknek kell biztosítania.
A sikeres versenyzéshez PC vagy laptop szükséges (néhány megjelenítés sajnos tableten vagy
okostelefonon nem látszik vagy nem jól kezelhető). A hardver biztosítása a versenyző
felelőssége.
A fordulók során felhasznált tesztelő alkalmazások a szokásos böngészőkben jól futnak (ajánlott
a Chrome böngésző használata, mert mi ezen próbálunk ki minden elemet). 
A fordulók során szükség lehet táblázatkezelő illetve képszerkesztő szoftverekre is. A MS Office
táblázatkezelő terméke (MS Excel) biztosan működik. Természetesen ettől eltérő szoftver is
használható, de a beküldendő fájloknak MS Office formátuma kell legyen (*.xls vagy *.xlsx). A
képszerkesztő szoftvernek alkalmasnak kell lennie rövid szöveg illetve kisebb szabadkézi jelek
elhelyezésére. A beküldendő képfájlok minden esetben *.jpg vagy *.jpeg formátumúak kell
legyenek.

B) A következő oldalakon regisztrációk szükségesek:
1) Előzetes regisztrációk (ezekre a versenyzőknek önállóan kell regisztrálnia):
    - edmodo.com - csak a második és harmadik fordulóban szükséges
    - redmenta.hu - minden fordulóban szükséges lehet
   - benchling.com (academic vagy non-profit) - csak a harmadik fordulóban lehet szükséges
    - zoom.us (számítógépen és telefonon is a szoftver használata ajánlott)
2) A nevezést követően, a Versenybizottság által végzett regisztráció (erről
email-en keresztül küldünk üzenetet)
    - classmarker.com -  a regisztrációról értesítést küldünk a jelentkezőknek.

Szeretnénk azt is hangsúlyozni, hogy ebben a rendkívüli tanévben nem biztosítható, hogy
minden feladatot lefordítsunk az IBO Challenge 2021 versenyen a magyar csapat tagjainak.
Ennek megfelelően ebben az évben aVálogatóverseny feladatainak a szokásosnál
jelentősebb hányada is angol nyelvű lehet.

Tisztelettel kérjük a járványhelyzet miatt kialakult szoros határidők miatti megértésüket
illetve ezek betartását. 
Szeretnénk kérni továbbá, hogy csak azok a diákok jelentkezzenek, akik vállalni
tudják a fenti válogató időpontokat, a nyári online (esetleg személyes)
felkészítést, illetve a júniusi versenyen való részvételt egyaránt. Azt is kérjük,

http://olimpia.mabite.info/2021
http://edmodo.com/
http://redmenta.hu/
http://benchling.com/
http://zoom.us/
http://classmarker.com/
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hogy a továbbjutók mindenképpen fokozottan tartsák be a járványügyi előírásokat, mert a
betegségre nézve időpontmódosítást nem tudunk biztosítani. 
Kérdés esetén kérjük, hogy az olimpia@mabite.info e-mail címet használják!

Együttműködésüket köszönve, üdvözlettel:
 
az IBOHUN Versenybizottság nevében:
Bán Sándor - IBO-koordinátor, csapatvezető

mailto:olimpia@mabite.info

