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Tisztelt Versenyfelelősök, tisztelt Tanár Kollégák !

A koronavírus-járvány sajnos ez évben is a versenykiírásainkban leírtak megváltoztatására kényszerít
bennünket. A napokban kihirdetett rendelet szerint a veszélyhelyzet további 3 hónapon át a jelenlegi rend
szerint folytatódik, így versenyeink megyei fordulóit nem tudjuk a hagyományos módon megrendezni.
Azonban – mivel az érintett korosztály (7-8. évfolyam) ez idő szerint továbbra is járhat iskolába –,
lehetőségünk van bizonyos változtatásokkal megtartani a megyei fordulókat.
A lebonyolítás hasonlatos lesz a szeptemberben, a 2019-20-as tanév versenyeinek elhalasztott megyei
fordulóinak lebonyolításához. A versenyzők a saját iskolájukban fogják megírni a megyei fordulós
feladatlapokat.
A Teleki és Herman verseny esetében az értékelőlapokat az iskolák eljuttatják a megyei
versenyszervezőnek, aki gondoskodik azok kijavíttatásáról, összesíti a megyei eredményeket, erről
táblázatot küld az MTT-nek.
A Hevesy verseny esetében a kitöltött feladatlapokat az iskola eljuttatja a megyei versenyszervezőnek,
aki gondoskodik azok kijavításáról, az eredmények összesítéséről. Az eredmények összesítését tartalmazó
táblázatot és a felüljavítandó dolgozatokat a megyei versenyszervező a versenykiírásban meghatározottak
szerint eljuttatja az MTT-be.
A megyei fordulós feladatlapokat e-mailben fogjuk megküldeni a megyei szervezők részére az egyes
megyei fordulók előtt öt nappal, melyet a megyei szervező szintén e-mailben továbbít a megyei fordulóba
jutott versenyzők szaktanárai/iskolái számára. A feladatlapok kinyomtatása az iskolákban történik.
A három versenyből kettő szombati napra esik, ezeknek időpontját előre hozzuk pénteki napra.
A megyei fordulók időpontjai:
XXXII. Hevesy György Kárpát-medencei kémiaverseny megyei fordulója:
2021. március 26. péntek 14 óra (változatlan időpont)
XXIX. Teleki Pál Kárpát-medencei földrajzföldtan verseny megyei fordulója:
2021. április 9. péntek 14 óra

XXXI. Herman Ottó Kárpát-medencei biológiaverseny megyei fordulója:
2021. április 16. péntek 14 óra
Mindhárom verseny döntőjének lebonyolítását online tervezzük a tavaly őszi döntőkhöz hasonló
formában.
Kérjük, hogy amikor kialakult a megyei fordulók névsora, értesítsék a szaktanárokat, iskolákat a
változásokról!
Bízunk benne, hogy a következő tanévben már a hagyományos formában bonyolíthatjuk versenyeinket!
Köszönettel, tisztelettel, barátsággal,
Dr. Tardy János s.k.
MTT üv. elnök
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