Na osnovi Pravilnika tekmovanj v miselnih športih izdaja Univerzum Minerva

R A Z P I S za odprto prvenstvo v pomnjenju za posameznike
»Memoriada 2015«
Koledar
tekmovanj

Raven

tekmovanja

ŠOLSKA

TEKMOVANJA

Datum

Ura

četrtek, 05. marec 2015

13:00

četrtek, 12. marec 2015

DRŽAVNO

TEKMOVANJE

sobota, 21. marec 2015

08:00

pričetka

Kategorije
tekmovalcev

Šolska

Kategorije tekmovalcev

Starost

OTROCI

nad 8 let

JUNIORJI

med 13-17 let

ODRASLI

med 18 – 59 let

SENIORJI

nad 60 let

Tekmovanja se izvajajo dva četrtka po vsej Sloveniji. Udeleženci lahko sodelujejo
na enem ali več tekmovanjih. Vsako tekmovanje je samostojna celota.

tekmovanja

pričetka

Tekmovanje

Datum

Ura

Ura

NAKLJUČNA ŠTEVILA

četrtek,

13:00

13:15

NAKLJUČNE BESEDE

13:20

13:35

IZMIŠLJENI DOGODKI

13:40

13:55

13:00

13:15

05. marec 2015

IMENA IN OBRAZI

četrtek,

zaključka

ABSTRAKTNE SLIKE

Državno
tekmovanje

12. marec 2015

13:20

13:35

BINARNA ŠTEVILA

13:40

13:55

HITRE KARTE

14:00

14:30

Državno tekmovanje v pomnjenju bo potekalo v soboto, 21. marca 2015 s pričetkom
08:00 v prostorih IV. OSNOVNE ŠOLE CELJE, Dečkova cesta 60, 3000 Celje, ki
je soorganizator 7. odprtega državnega prvenstva Slovenije v pomnjenju.

Tekmovalne

discipline

Ura

pričetka

Ura

IMENA IN OBRAZI

09:00

09:20

HITRA ŠTEVILA

09:35

10:00

HITRE KARTE

10:15

11:30

BINARNA ŠTEVILA

12:15

12:40

NAKLJUČNE BESEDE

12:55

13:20

IZMIŠLJENI DOGODKI

13:35

14:00

ABSTRAKTNE SLIKE

14:15

14:45

zaključka

Tekmuje
se v skladu s pravili Svetovne organizacije miselnih športov
(World Memory Sports Council). Podrobnejši opisi vseh tekmovalnih disciplin,

pravila tekmovanja kakor tudi čas pomnjenja in spominjanja za posamezno disciplino,
vsebina vprašalnika, pole za odgovarjanje in točkovanje za vsako od posameznih
disciplin se nahajajo na spletni strani www.memoriada.eu.

Pravica udeležbe na
šolskem
tekmovanju

Pravica udeležbe
na državnem
tekmovanju

Prijave
tekmovalcev

Zmagovalec državnega tekmovanja v svoji kategoriji je oseba, ki ima v skupnem
seštevku vseh tekmovalnih disciplin največ osvojenih točk.
V skladu s pravilnikom tekmovanja se lahko šolskih tekmovanj tekmovanja udeležijo
vsi, ki to želijo. Organizator ne postavlja nikakršnih omejitev pri številu udeležencev.
Prijave tekmovalcev so možne pri skrbniku šole oz. organizacije, ki pristopi k
projektu. Seznam šol ter organizacij kjer je možno tekmovati bo objavljen na
spletni strani www.memoriada.eu.
Do državnega tekmovanja imajo direkten dostop:

1. najboljši prvi trije tekmovalci v tekmovalni disciplini iz vsake posamezne

kategorije, ki so usvojili najboljši rezultat v regiji (Za regijo se šteje področje
12. statističnih regij kot jih upošteva Statistični urad RS).
2. tekmovalci, ki so bili kadarkoli med prvimi tremi na državnem tekmovanju v
pomnjenju Slovenije v katerikoli kategoriji.
3. tekmovalci iz tujine, ki tekmujejo izven konkurence.
4. tekmovalci, ki jim to odobri Tekmovalna komisija.
Posamezniki se lahko na državno tekmovanje prijavijo preko skrbnika šole ali pa
podajo evidenčno prijavo preko obrazca na spletni strani www.memoriada.eu.
V kolikor se posamezniki evidenčno prijavijo na tekmovanje sami preko obrazca na
spletni strani www.memoriada.eu bodo o tem ali imajo pravico do udeležbe na
državnem tekmovanju izvedeli do 10 dni pred tekmovanjem, ko bo dokončno odločitev
sprejela tekmovalna komisija. Pri tem velja omejitev, da lahko Komisija omogoči vstop
na državno tekmovanje praviloma do skupaj največ 36 tekmovalcev na kategorijo.
Rok za prijavo na šolsko in državno prvenstvo je vsaj 14. dni pred izvedbo
posameznega tekmovanja.

Raven

tekmovanja

Prijavnina

v EUR z DDV

Prijavnina
ŠOLSKA

DRŽAVNO

Razglasitev rezulta
tov tekmovanja
Ugovori na
rezultate tekmova
nja

TEKMOVANJA

TEKMOVANJE

0

€

10 €

Rezultati posameznega tekmovanja bodo praviloma objavljeni najkasneje do 19.
ure tekmovalnega dne.
Tekmovalec lahko na rezultate na šolskem ter državnem prvenstvu poda v roku 3 dni
od
objave rezultatov vloži pisni ugovor na državno tekmovalno komisijo na
naslov
organizatorja tekmovanja, v katerem navede svojo šifro, zaporedno
številko naloge, za katero meni, da ni bila pravilno ovrednotena, in kratko utemeljitev.
Pristojbina za ponovno vrednotenje nalog znaša 10,00 € in jo je potrebno plačati na

Priznanja, nagrade
ter dodatne
informacije.

račun organizatorja tekmovanja z namenom plačila: "ponovno vrednotenje naloge".
Vsi tekmovalci prejmejo priznanja za udeležbo na šolskem ter državnem prvenstvu v
pomnjenj v skladu s kriteriji za podeljevanje priznanj in nagrad iz 33. člena pravilnika
tekmovanj v miselnih športih.
Za
dodatne informacije o tekmovanju je pristojna predsednica državne
tekmovalne komisije mag. Vanja JUS, mag. prav., dipl. inž. str. na M: 031 854 088;
T: 0590 555 75 ter E: vanja.jus@umi.si in Ta e-poštni naslov je zaščiten proti
smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .">info@memoriada.eu.

Izdajatelj razpisa
in organizator
tekmovanja:
Soorganizator tek
movanja:
Objava razpisa:

EIC Univerzum Minerva Maribor, Prušnikova ulica 46, SI - 2000 Maribor.

IV. OSNOVNA ŠOLE CELJE, Dečkova cesta 60, SI - 3000 Celje.
Razpis se objavi na spletni strani www.memoriada.eu.

