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VITAVERSENY 
                             2020/2021 #Climate ofchange projekt / CSO-LA/2019/410-153 

 
Módosított Versenymenet  

Felsőfokú intézmények 
           

A versenyszervezők úgy döntöttek, hogy az egyenes kieséses rendszer helyett háromforduló 

plusz a döntő versenyformában kerül megrendezésre a versenysorozat a jelentkezett 

csapatok között. Ennek részleteiről, az alábbiakban tájékozódhatnak.   

 

A vitaverseny sorozatot három fordulója  

Ezek időrendi sorrendben: 

1. az első forduló,  

2. második forduló 

3. harmadik forduló  

4. a döntő.  

Sorsolás menete 

Az első, második és harmadik forduló: 

A jelentkezett csapatok neveit (lehet hivatalos megnevezés, de fantázia név is) fordulókként egy 

„kalapból/ urnából” névhúzásos módszerrel párosítjuk össze.  

 

Az első forduló magyar nyelven kerül megrendezésre – ezzel teret és lehetőséget adva a szabályok 

jobb és gyorsabb megértéséhez. A második fordulótól a versenyek angol nyelven folytatódnak.  

 

Az egyes körök során szerzett pontszámok összege adja meg a rangsort. A ragsor alapján a legjobb 

három csapat jut be a nemezti döntőbe.   
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Döntő: 

A döntőbe jutott legjobb három csapat között körmérkőzések során szerzett pontszámok döntik el a 

végleges rangsort. A körmérkőzés pontozásának részletei a pontozás/értékelés részben került 

kifejtésre!  

Tervezett verseny időpontok 
A versenyidőpontokat próbáljuk úgy ütemezni, hogy azok ne essenek bele az iskolai szünetekbe, 

vizsgaidőszakba, illetve az érettségi időszakába. A jelen járványügyi helyzetben az iskolai szünetek és 

a vizsgaidőszak időpontja változhat, ezért az esetleges átfedésekre nincs kihatásunk, de az adott 

kereteken belül a versenyek időpontját illetően rugalmasan járunk el. Figyelem, a vírushelyzetre való 

tekintettel előzetes tájékoztatás mellett fenn tartjuk a jogot a versenynapok megváltoztatására! 

 

A vitatémákat közzétesszük a Baptista Szeretetszolgálat http://www.baptistasegely.hu/coc      

honlapján, valamint a Facebook oldalán illetve a zárt FB csoportba is!  

 

Nemzeti fordulók (felsőfokú intézmények)  

A nemzeti fordulókra a 2021. március és május között kerül sor. A tervezett időpontok az alábbiak:  

 

Első forduló 

Első forduló lebonyolítás módja online és a tervezett időpont 2021.04.12.  

A forduló vita téma bejelentésének tervezett időpontja: 2021.03.16.  

A csapatok összesorsolásának időpontja: április 07. 

 

Második forduló 

Második forduló lebonyolítási módja online. A tervezett időpontja 2021.04.26.  

A vitatéma bejelentésének időpontja: 2021.04.12. 

A csapatok összesorsolásának időpontja: április 20. 

 

Harmadik forduló 

Harmadik forduló lebonyolítási módja online. A tervezett időpontja 2021.05.10.  

A vitatéma bejelentésének időpontja: 2021.04.26.  

A csapatok összesorsolásának időpontja: május 03.  
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Döntő forduló  

A döntőt személyes részvételle rendezzük meg Budapesten.  

A vitaverseny döntőjének várható időpontja 2021.05.26.  

A vitatéma bejelentésének tervezett időpontja 2021.05.10.  

A csapatok összesorsolásának időpontja: május 19.   

 

Körmérkőzések végrehajtása  
A döntőbe jutott három csapatnak lehetősége lesz egy körmérközés keretében megmérettetni 

magukat. A döntő pontos helyszínét és időpontját a versenyek során folyamatosan kommunikálni 

fogjuk.  

A körmérkőzés menete, ami csak tájékoztató jellegű információ.  

3 csapat esetén (A,B,C,)  

Első kör: A-csapat a B-csapattal szemben Második kör: C -csapat a A-csapattal szemben 

 

Harmadik kör: a C- csapat az B- csapattal 

szemben 

 

 

 

Az egyes körök során szerzett pontszámok összege adja meg a rangsort. A magasabb pontszámú 

csapat győz.  

 

A rangsorban az első és második helyezett csapat között holtverseny esetén ismételt kört kell 

rendezni. 

 

 

-VÉGE - 


