
Versenyfelhívás 

A TIT Teleki László Ismeretterjesztő Egyesület a TIT Országos Szövetségi Irodával együttműködve 

a 2011/2012. tanévben is megrendezi az Országos „Kalmár László” Matematika Versenyt az 

általános iskolák 3-8. osztályos (illetve más iskolatípusok ennek megfelelő évfolyamú) tanulói 

részére. 

A verseny rendszere: 

1. forduló: Iskolai házi verseny a helyi lehetőségek alapján. 

2. forduló: Megyei döntő 

Ideje:   2012. március 31. (szombat) 10 óra.  

Helye: Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola.  

           Marcali, Széchenyi u. 60. 

Országosan azonos időpontban oldják meg a tanulók a versenyfeladatokat (alsó tagozatosok: 60 

perc, felső tagozatosok: 90 perc). 

Megyei díjkiosztó ünnepély várható időpontja: 2012. április 20. /péntek/ 14 óra Kulturális 

Központ Marcali 

3. forduló: Országos döntő 

 

A nevezési díj 800 Ft. 

Iskolánk csak a megyei forduló megrendezésére vállalkozott, az országos döntőbe jutók 

költségeit nem tudja átvállalni! 

 

Az 5-8. évfolyamú versenyzők részére az Országos Döntő 2012. június 27-29. között kerül 

megrendezésre Vácott, ahová a megadott pontszám felett teljesítő felső tagozatos korú tanulók 

legjobbjait hívja meg a versenybizottság. Az országos döntő résztvevőinek (diák, kísérő) várhatóan 

10.000,-Ft/fő nevezési díjat kell majd fizetni. 

2012-ben az alsó tagozatos (3-4. osztály) országos döntőt a TIT Jurányi Lajos Egyesületénél (4400 

Nyíregyháza, Országzászló tér 8. Tel: 42/507-280) bonyolítják le, melyre a  megyei első és második 

helyezetteket hívják meg. A várható nevezési díj a 3 napos részvételre 20.000,- Ft/fő, 1 napra 

10.000Ft/fő. 

A döntő pontos időpontjáról a döntőbe bejutott versenyzőket később tájékoztatjuk. 

 

A nevezést - mely tartalmazza a tanuló nevét, évfolyamát, és a nevező iskola címét - kérjük 2012. 

február 15-ig a megyei versenyt szervező iskola címére eljuttatni. (8700. Marcali, 

Széchenyi u. 60.). 

A nevezési díjakat a rendező iskola által biztosított  befizetési csekken fizethetik be. 

Kérjük, a feladóvevény fénymásolatát mellékeljék a nevezési laphoz! 

A versennyel kapcsolatban további információ Magyar Vendelnétől vagy Nagyné Réti Ildikótól a 

verseny megyei szervezőitől kérhető az alábbi címen, illetve telefonszámon: 8700 Marcali, 

Széchenyi u. 60.  

Tel: 85-510-561 


