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Rejtvényfejtők Országos Egyesülete

Versenyszabályzat

érvényes: 2017.02.15-tól

1. Általános rendelkezések
1.1 A dokumentum hatálya
Ezt a dokumentumot (a továbbiakban Versenyszabályzat) a Rejtvényfejtők Országos
Egyesülete (a továbbiakban ROE) Alapszabályának 7.§ (5) n) pontja alapján, a ROE
Elnöksége 2017. év január 18. napján tartott elnökségi ülésén hagyta jóvá és az E/2017/1
számú elnökségi határozat kihirdetésével, 2017. február 15. napjától hatályos.
1.2 A szabályozott rendezvények köre
A Versenyszabályzat a következő rendezvények szervezési és lebonyolítási szabályait
határozza meg:
a) a ROE által szervezett rejtvényfejtő versenyek;
b) Magyarország területén megrendezésre kerülő rejtvényfejtő versenyek, melyek szervezői
a ROE felhívására jelentkeznek és amely versenyeket e jelentkezés alapján a ROE az
éves pontszerző versenysorozatának helyszínei között meghirdet.
1.3 A szabályozás alá vont tevékenységek
A Versenyszabályzat az 1.2 pont szerinti rendezvényeknek, valamint azok résztvevőinek
vonatkozásában a következő területeket szabályozza:
a) az éves pontszerző verseny általános szabályai
 versenynaptár
 versenyfeladványok biztosítása
 kategóriák
 rész- és összpontszám számítása az éves versenyben
 versenyek résztvevőinek éves minősítése
 egyéni kategóriaváltás
 csapatok kategóriaváltása
b) rejtvényfejtő versenyek ROE versenyhelyszínné minősítése
 a versenyek minimális feltételei
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c) a ROE által minősített rejtvényfejtő versenyek lebonyolítási rendje
 versenymeghívó megküldése és közzététele
 kezdőcsomag megküldése
 versenyfeladványok előkészítése
 a versenyek résztvevőinek regisztrálása, nevezés
 a verseny időtartama, fejtési idők
 a versenyfeladványok kiosztása és beadása
 a Versenybizottság tevékenysége
o a Versenybizottság feladata, működése és tagjai
o a versenyfeladványok értékelése és felüljavítása
o a vitás kérdések helyszíni rendezése
o a verseny eredményének meghatározása és kihirdetése, panaszkezelés,
o a versenyhelyszínek értékelése

2. Az éves pontszerző verseny általános szabályai
2.1. Versenynaptár
A versenynaptár az éves pontszerző versenyek időpontját tartalmazza. A versenynaptárt a
versenyek szervezéséért felelős elnökségi tag állítja össze.
A versenynaptár összeállítása a versenyszervezési felhívásnak a ROE honlapján való
közzétételével veszi kezdetét. Az egyes versenyhelyszínek a felhívásban megadott
időpontig megküldik a versenyrendezési pályázataikat, melyet a felelős elnökségi tag
értékel. A megfelelőnek ítélt pályázatok figyelembe vételével a felelős elnökségi tag
elkészíti a versenynaptárt. Az elkészült versenynaptárt az Elnökség legkésőbb az első
verseny előtt egy hónappal közzéteszi a ROE honlapján.
2.2. Versenyfeladványok biztosítása
Az egyéni és csapatversenyek feladványainak elkészítését és a helyszínre való
továbbítását a feladványokért felelős elnökségi tag szervezi meg.
A szervező – a feladványokért felelős elnökségi tag egyetértésével – gondoskodhat saját
versenyfeladványokról is.
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2.3. Kategóriák
2.3.1. Egyéni kategóriák
Az egyéni versenyzők kezdő, haladó, mesterjelölt és mester kategóriában
versenyeznek. Az egyes kategóriákban a feladványok eltérő nehézségi szintűek, a
nehézségi szint a kezdőtől a mesterig növekszik.
2.3.2. Csapat kategóriák
A rejtvényfejtő csapatok haladó, mesterjelölt és mester kategóriában versenyeznek.
Az egyes kategóriákban a feladványok eltérő nehézségi szintűek, a nehézségi szint a
haladótól a mesterig növekszik.
Csapatverseny kezdő kategóriában is szervezhető, de a kezdő csapatok az éves
pontversenyben nem vesznek részt és számukra a feladványokért felelős elnökségi
tag nem köteles feladványt biztosítani.
2.3.3. Csapatok besorolása
A csapat legalább kettő, legfeljebb négy tagból áll. A csapat kategóriáját tagjainak
egyéni kategóriája határozza meg, a kategóriaváltásra kötelezett csapat kivételével
(lásd 2.8.1. pont). A csapat kategóriájánál legfeljebb egy tagjának minősítése lehet
magasabb, legfeljebb egy kategóriával.

2.3.4. Csapattagok változása az éves versenyben
A csapat akkor szerezhet az adott éves versenyben kettő, vagy több részpontszámot,
ha a csapat tagjai közül legalább ketten ugyanennek a csapatnak a tagjai voltak az
adott év bármely pontszerző versenyén.
Ennek hiányában a csapat az éves versenyben a korábbitól eltérő néven vehet részt.
2.3.5. Csapatok névváltoztatása
A csapat év közben bármikor nevet változtathat, de minden egyes nevén külön
csapatnak számít a pontversenyben, így a különböző neveken szerzett pontjai nem
adódnak össze.
Egy csapat nem változtathat nevet csak azért, hogy elkerülje a magasabb
kategóriába történő feljutást. Egy adott csapatösszeállítást a feljutott csapatéval
azonosnak kell tekinteni, ha legalább három olyan versenyző szerepel benne, aki a
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feljutást elért csapatban az előző kétévnyi nevezések során legalább 60%-ban
szerepelt.
2.4.

Részpontszám és éves átlag számítása az éves versenyben
Az egyes pontszerző versenyen érvényes eredményt elérő versenyzők és csapatok az
éves versenyben részpontszámot szereznek.
Az éves versenyben éves átlag azoknál az egyéni versenyzőknél és csapatoknál
állapítható meg, akik / amelyek az adott versenyévadban legalább három versenyen
érvényes eredményt értek el.

2.4.1. Részpontszám számítása
Az éves versenyben elért részpontszámok alapja az egyes versenyeken a
versenybizottság által meghatározott eredmény. A részpontszám kifejezi a
versenyzőnek, vagy csapatnak az adott pontszerző verseny mezőnyében elfoglalt
helyét.
A részpontszámot kategóriánként kell kiszámítani, a következők szerint:
 n nevező esetén a h. helyezést elért egyéni versenyző, vagy csapat
pontszáma: ((n+1-h)/n) * 100, egész számra kerekítve.
 nulla, ha az egyéni versenyző, vagy csapat a versenyfeladványt nem adta be
a teljes fejtési idő lejártáig.
Ezzel a számítási módszerrel a verseny első helyezettje 100 pontot szerez. Az a
versenyző, vagy csapat, akinek beadott versenyfeladványát a versenybizottság a
leggyengébbként értékelte, legalább 1 pontot szerez, míg a feladványt be nem adó
versenyzők, vagy csapatok nem szereznek részpontszámot.
2.4.2. Éves átlag számítása
Az éves átlag a versenyzőnek, vagy csapatnak az átlagos teljesítményét mutatja az
éves versenyben. Az éves átlagot a részpontszámok és a versenyek számának
hányadosaként, a következők szerint kell kiszámítani:
a) figyelembe vehető versenyek száma: az adott évi végleges versenynaptárban
szerepelő pontszerző egyéni, vagy csapatversenyek számának fele +1, felfelé
kerekítve (például 11 verseny esetén 7 verseny. Az egyéni éves versenyben az
egyéni, az éves csapatversenyben a csapatversenyek számából kell kiindulni).
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b) figyelembe vehető részpontszámok: az a) pontnak megfelelő számú,
legmagasabb részpontszám (legjobb versenyeredmények);
c) számláló: a versenyző, vagy csapat figyelembe vehető részpontszámainak
összege;
d) nevező: a figyelembe vehető versenyek számának összege.
Az éves verseny folyamán, az egyéni versenyzők, illetve a csapatok éves átlagát
minden verseny után ki kell számítani és az éves pontverseny állását közzé kell
tenni.
Pontegyenlőség esetén az a versenyző/csapat végez előbb, aki kevesebb versenyen
érte el az adott éves átlagot. Azonos számú versenyen történő indulás esetén az a
versenyző / csapat végez előbb, akinél / amelynél a helyezések összege
alacsonyabb.
2.5.

Az éves pontszerző verseny eredménye és díjazása
Az egyéni éves pontszerző versenyben végleges helyezés csak ROE tag részére
állapítható meg. Az éves pontszerző verseny eredményének megállapításakor
a) figyelmen kívül kell hagyni
 a tagdíjhátralékkal rendelkező egyéni versenyzőt,
 tagdíjhátralékkal rendelkező csapattag esetén az érintett csapatot,
b) a kategóriában éves átlaggal rendelkező többi versenyzőt, vagy csapatot éves
átlaguk szerint csökkenő sorrendbe kell rendezni.
Az így kialakult sorrend a kategória éves pontszerző versenyének eredménye. Az
éves pontszerző verseny eredményét a helyezés feltüntetésével a ROE elnöksége a
versenyévad utolsó pontszerző versenyét követő 30 napon belül kihirdeti az
Egyesület honlapján.
Az éves pontverseny kategóriánkénti első három helyezettjét, a 2.6.3.1. pont
szerint kategóriát váltó (átminősített) versenyzőket és a legtöbb versenyen
résztvevő versenyzőket a ROE oklevéllel, vagy egyéb módon díjazza.

2.6. Versenyek résztvevőinek éves minősítése
Az éves pontversenyben éves átlagot szerzett versenyzők és csapatok kategóriáját az
éves pontverseny végén, de még a következő évi pontverseny kezdete előtt felül kell
vizsgálni. Ez a felülvizsgálat a minősítés.
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2.6.1. Korábbi minősítés folytonossága
Az egyéni versenyzők kategóriájának alapja főszabály szerint az előző évi
pontversenyben elért eredmény.
2.6.2. A minősítés általános szabályai
Ha a versenyző kategóriáját az adott évad végi minősítés kötelezően
megváltoztatja (a versenyző feljutott), akkor a következő évad végén nem
kerülhet vissza előző kategóriájába, kivéve, ha rá teljesül a 2.7.1.2. c) szakasza
(kiesés – mezőny végi feltételcsomag).
Az egyéni versenyen nem induló, de csapatversenyen résztvevő és ott éves
átlaggal rendelkező versenyzők a következő versenyévadra egyéni minősítést
szereznek, amely csapatuk minősítésével azonos.
2.7. Egyéni kategóriaváltás
2.7.1. Egyéni kategóriaváltás érvényes eredmény alapján
2.7.1.1.

Feljutás
A kezdő, haladó, mesterjelölt kategóriájú versenyzőnek a következő éves
pontversenyben eggyel magasabb kategóriában kell szerepelnie, ha rá az
alábbiak közül bármely feltétel teljesül:
a) az adott versenyévadban legalább 2 versenyen 1. helyezést ér el és éves
átlaga legalább 70 pont;
b) az adott versenyévadban kategóriájában első helyen végez, kivéve, ha
az éves verseny győzteseit az adott kategóriában a 2.7.3.1. pont (évközi
váltás) alapján hirdették ki;
c) a kategóriájában éves átlaggal rendelkező versenyzők felső 5%-ában
végez, és legalább egy versenyt megnyer;
d) az adott versenyévadban legalább 4 versenyen részt vesz és éves átlaga
legalább 80 pont és legalább egy versenyt megnyer.
e) két, egymást követő évben az éves átlaga 70 pont felett volt, és e
legutóbbi évadban legalább egy versenyt megnyer (e pont alkalmazásánál
a 2015. évi versenyben elért átlagot százzal kell szorozni).
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Kiesés
A haladó, mesterjelölt, mester kategóriájú versenyző a következő
versenyévadban a versenyzést eggyel alacsonyabb kategóriában
folytathatja, ha rá az alábbi három feltételcsomag bármelyike teljesül:
a) negyedes feltételcsomag
 az adott évben négy versenyen a mezőny utolsó negyedében végez
(azaz négy versenyen egyenként 25, vagy kevesebb
részpontszámot szerez);
 három éve változatlan a minősítése;
 8 éve nem szerzett magasabb minősítést.
b) feles feltételcsomag
 az adott évben legfeljebb egy versenyen végez a mezőny első
felében (azaz legfeljebb egy versenyen szerez 50, vagy magasabb
részpontszámot);
 négy éve változatlan a minősítése;
 négy éve nem végzett az első három helyen bármely versenyen;
 8 éve nem szerzett magasabb minősítést.
c) mezőny végi feltételcsomag
Ebben a feltételcsomagban küszöbszámokat kell alkalmazni. A
köszöbszám az adott évadban éves átlaggal rendelkező versenyzők
 18%-a mester kategóriában,
 22%-a mesterjelölt kategóriában,
 40%-a haladó kategóriában.
A küszöbszámok alkalmazásánál a versenyzőket mester, mesterjelölt,
haladó sorrendben, a kategórián belül pedig éves átlaguk szerint
csökkenő sorba kell rendezni.
A kiesés együttes feltételei:
 az összesített sorban a versenyző a küszöbszámnál
gyengébb helyen szerepel;
 az adott évben legalább négy részpontszámmal rendelkezik.
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2.7.2 Egyéni kategóriaváltás érvényes eredmény nélkül
2.7.2.1.

Feljutás
A kezdő, haladó, mesterjelölt kategóriájú versenyzőnek a következő és az
azt követő éves pontversenyben eggyel magasabb kategóriában kell
szerepelnie, ha rá az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
a) három egymást követő éves versenyben nem szerzett éves
eredményt;
b) az a) pont szerinti versenyeredményei között szerepel három első
vagy öt dobogós helyezés.
Ennek a kötelező kategóriaváltásnak az időtartama legalább két
versenyévad és hatálya annak a versenyévadnak a végéig tart, amelyben a
versenyző éves átlagot szerez és a 2.7.1. szerinti minősítése lehetővé válik.

2.7.2.2.

Kiesés
A következő éves versenyben legutóbbi kategóriájánál eggyel alacsonyabb
kategóriában versenyezhet az a haladó, mesterjelölt, mester kategóriájú
versenyző, akire az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
a) három egymást követő éves versenyben nem szerzett éves
eredményt,
b) az a) pont szerinti versenyeredményei között nem szerepel
három első vagy öt dobogós helyezés.

2.7.3. Kategóriaváltás éves pontverseny közben
2.7.3.1. Átminősítés
Az az egyéni versenyző, aki adott évadban 3 versenyt megnyer, vagy 5
alkalommal dobogón végez, az éves pontversenyt már a következő versenytől
eggyel magasabb kategóriában köteles folytatni úgy, hogy az addig elért
részpontszámainak felét magával viheti a magasabb kategóriába. Az éves
pontverseny nyilvántartásában jelezni kell, hogy addigi eredményét a versenyző a
korábbi kategóriában érte el. Az átminősített versenyzőket a korábbi
kategóriájukban legmagasabb éves átlagot elérő versenyzővel együtt, az éves
pontverseny győzteseként kell kihirdetni, azzal a feltétellel, hogy a korábbi
kategóriában legmagasabb összpontszámot, illetve átlagot elérő versenyző csak
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akkor hirdethető ki az éves pontverseny győzteseként, ha az adott évi
pontversenyben legalább egy versenyt megnyert.
2.7.3.2. Önkéntes váltás
Az egyéni versenyző a versenyévad során az aktuális minősítésénél magasabb
kategóriájú egyéni versenyben is részt vehet, ez az önkéntes váltás. Az önkéntes
váltáskor az eredeti és a magasabb kategóriában elért részpontszáma is rögzítésre
kerül. Ha az első magasabb kategóriájú versenyen a mezőny utolsó negyedében
végez (azaz 25, vagy alacsonyabb részpontszám elérésekor), a versenyző
visszaléphet az eredeti kategóriába és ez a részpontszáma az éves eredményébe
nem számít bele. A magasabb kategóriában a versenyzők negyedénél jobb
eredmény (azaz 25-nél magasabb részpontszám) elérése esetén, vagy az új
kategóriában két részpontszám megszerzésekor a kategóriaváltás végleges, ekkor
az éves eredményébe az alacsonyabb kategóriájában elért részpontszámok nem
számítanak bele és a versenyző csak a magasabb kategóriában versenyezhet
tovább.
2.8. Csapatok kategóriaváltása
2.8.1. Csapat kategóriaváltása érvényes eredmény alapján
A haladó, vagy mesterjelölt kategóriájú csapatnak a következő éves pontversenyben
eggyel magasabb kategóriában kell szerepelnie, ha rá az alábbiak közül bármely
feltétel teljesül:
a) éves átlaga két egymást követő évben legalább 80 pont (e pont alkalmazásánál
a 2015. évi versenyben elért átlagot százzal kell szorozni);
b) első helyezést ér el egy évad bármely három versenyén;
c) az éves versenyben első helyezést ér el.

2.8.2. Csapat kategóriaváltása éves pontverseny közben
Az a csapat, melynek besorolása a tagok változása miatt módosul (lásd 2.3.3.
pont), az éves pontverseny közben kategóriát vált és az addig megszerzett
részpontszámait a következők szerint átviszi az új kategóriába:
a) alacsonyabb kategóriába lépéskor a részpontszámok felét;
b) eggyel magasabb kategóriába lépéskor a részpontszámok harmadát;
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c) haladóból mester kategóriába lépéskor a részpontszámok ötödét.
Ha a csapat besorolása a tagok változása miatt egy évadban másodszor módosul
(lásd 2.3.3. pont), a csapat minden korábbi részpontszámát elveszíti.

3. Rejtvényfejtő versenyek ROE versenyhelyszínné minősítése
3.1. A versenyek minimális feltételei
A rejtvényfejtő verseny abban az esetben lesz a ROE éves pontszerző versenyének
helyszíne, ha a következő két feltétel együttesen teljesül:



a verseny szervezője érvényes pályázatot nyújt be a ROE elnöksége által
közzétett versenyszervezési felhívásra az abban megadott határidőig;
a verseny meghirdetésre kerül a versenynaptárban (lásd 2.1. pont).

A pályázat akkor érvényes, ha tartalmazza a következő információkat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

a verseny típusa: egyéni és/vagy csapatverseny;
helyszín;
lehetséges időpontok;
a helyszín befogadóképessége, termek és férőhelyek száma;
nevezési díj és a díjban foglalt szolgáltatások;
a nevezési díjat bevételező szervezet, adóalany neve és adószáma;
büfé rendelkezésre állása;
díjazás részletei, díjazottak száma, nyeremények, kupák;
közlekedési információk, a település és a versenyhelyszín megközelítése;
megnyitó és eredményhirdetés helyszíne;
javítóhelyiség rendelkezésre állása;
teremfelügyelők rendelkezésre állása;
szálláslehetőségek;
egyéb programok.
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4. A ROE által minősített rejtvényfejtő versenyek lebonyolítási rendje
4.1. Versenymeghívó megküldése és közzététele
A rejtvényfejtő verseny szervezői legkésőbb a verseny időpontja előtt egy hónappal
megküldik a szervezésért felelős elnökségi tagnak a versenymeghívót. A
versenymeghívó a versenyszervezési pályázat kivonata, amely a verseny résztvevőinek
szól. A versenymeghívónak tartalmaznia kell a pályázati anyagnál (3.1. pont) az a), b),
c), e), g), i), m) és n) pontban felsorolt információkat.
A honlapért felelős elnökségi tag a versenymeghívót legkésőbb a verseny időpontja előtt
egy hónappal közzéteszi a ROE honlapján.
4.2. Kezdőcsomag megküldése
A kezdőcsomagért felelős elnökségi tag, legkésőbb a verseny előtt egy héttel,
elektronikus úton kezdőcsomagot küld a verseny szervezőinek. A kezdőcsomag a
pontszerző versenyek egységes feltételekkel történő lebonyolítását segíti, tartalma a
következő:
a) egységes formátumú egyéni nevezési lap
Ezen a nevezési lapon, kategóriánként egy-egy példányon kerülnek rögzítésre az
egyéni verseny résztvevőinek adatai.
b) egységes formátumú csapat nevezési lap
Ezen a nevezési lapon, kategóriánként egy-egy példányon kerülnek rögzítésre a
csapatverseny résztvevőinek adatai.
c) minősítések listája
Ez a lista tartalmazza az egyéni versenyzők számára előírt legalacsonyabb nevezési
kategóriát, az érvényes minősítésük szerint.
d) szórólap
Ez a nyomtatvány rövid összefoglalót tartalmaz a verseny szabályairól, a versenyzők
tájékoztatására szolgál. A versenyhelyiségekben több példányban el kell helyezni.
e) versenyszabályzat
Ez az érvényben levő versenyszabályzat egy példánya, melyet jól látható helyen ki
kell függeszteni a verseny helyszínén.
f) helyszínértékelő űrlap
Ez az űrlap azokat a szempontokat tartalmazza, melyek alapján a Versenybizottság
értékeli az egyes versenyhelyszíneket. A szervezők tájékoztatására szolgál.
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4.3. Versenyfeladványok előkészítése
4.3.1. Előkészítés és hozzáférés
A rejtvénykészítőkkel a versenyfeladványokért felelős elnökségi tag tartja a
kapcsolatot. A rejtvénykészítők legkésőbb a verseny előtt két nappal, elektronikus
úton elküldik a verseny szervezőinek a versenyfeladványokat és azok
mintamegoldásait.
A verseny szervezői a versenyfeladványokat előkészítik a versenyre (nyomtatás,
sokszorosítás, borítékolás). A szervezőknek gondoskodniuk kell arról, hogy a
versenyzők a versenyfeladványokhoz a verseny kezdetéig ne férjenek hozzá.
A szervezőknek a mintamegoldásokat feladványonként legalább tíz nyomtatott
példányban elérhetővé kell tenni a Versenybizottság számára. A
mintamegoldásokhoz a javítás megkezdéséig csak a szervezők férhetnek hozzá,
azokat a javítás megkezdésekor a Versenybizottságnak át kell adni.
4.3.2. Különleges versenyfeladványok
A rejtvénykészítők különleges versenyfeladványokat is küldhetnek a verseny
szervezőinek. A különleges feladványok típusai a következők:
a) ékezethelyes feladvány
Az így megjelölt feladványban az I-Í; O-Ó; Ö-Ő; U-Ú; Ü-Ű magánhangzópárok
tagjai között a magyar helyesírás szabályai szerint különbséget kell tenni. A
magánhangzópár helytelen tagja az értékelés során fejtési hibának számít.
b) extramegfejtést tartalmazó feladvány
A rejtvényábra megadott mezőiből összeálló külön megfejtés, melyet a
megoldás során a versenyzőnek ki kell írnia a rejtvényábrán kívüli területre.
Amennyiben a rejtvényfejtők jelzik a szervezőknek, hogy különleges feladványról
van szó, a szervezőknek ezt a verseny megkezdése előtt közölniük kell a
Versenybizottsággal és a versenyzőkkel.

4.4. A versenyek résztvevőinek regisztrálása, nevezés
A versenyre addig az időpontig lehet nevezni, amíg adott kategóriában az első versenyző
be nem adja feladványát. A verseny megkezdése után nevező versenyző, vagy csapat
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fejtési ideje a nevezése időpontjában indul, de a feladványt legkésőbb a kategória fejtési
idejének lejártakor be kell adnia.
A nevezés akkor érvényes, ha a versenyző, vagy csapat a nevezési díjat befizeti és az
egyéni versenyző, illetve a csapatvezető a nevezési lap aláírásával elfogadja a
versenyszabályzatot, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a szervezők és a ROE a
nevezéskor megadott személyes adatokat saját rendszereikben kezeljék. Az érvényes
versenyszabályzatot a szervezőnek a helyszínen jól látható helyen ki kell függesztenie.
4.5. A verseny időtartama, fejtési idők
4.5.1. A verseny halasztása
A versenyfeladványok késése, közlekedési, vagy egyéb problémák esetén a
Versenybizottság az éves pontversenybe beszámító verseny kezdési időpontját
legfeljebb egy órával halaszthatja. A halasztásról a versenyzőket azonnal
tájékoztatni kell. Egy órán túli halasztás esetén, a Versenybizottság a verseny
indítása előtt tájékoztatja a résztvevőket, hogy a verseny eredménye nem számít
bele az éves pontszerző versenybe.
4.5.2. Fejtési idő
A versenyfeladványok megoldására kategóriánként időkorlát van, a következők
szerint:
a) alapidő: egyéni versenyeken 90 perc, csapatversenyeken 60 perc.
b) extra idő: 30 perc. Az extra idő alkalmazásának szabályai:
 akkor kezdődik, amikor az alapidő ideje alatt a benevezett versenyzők,
illetve csapatok legalább fele beadja versenyfeladványát, vagy
 az alapidő lejártakor indul el, ha addig a benevezett versenyzők, illetve
csapatok legalább fele + egy fő nem adja be versenyfeladványát.
4.6. Versenyfeladványok kiosztása és beadása
4.6.1. Terembeosztás
A szervezők a verseny megkezdése előtt közlik a versenyzőkkel a verseny
terembeosztását és a feladványok beadásának helyét. A beadás helyének a
teremmel azonos épületben, emeletes épület esetén azonos szinten kell lennie.
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4.6.2. A feladványok kiosztása, ülésrend
A versenyfeladványokat a szervezők osztják ki a versenyzőknek és fel kell
hívniuk a versenyzők figyelmét arra, hogy a borítékon tüntessék fel nevüket,
illetve a csapattagok nevét, a borítékot pedig csak a verseny indítását követően
nyissák ki.
Azonos csapatok, vagy klubok tagjai valamint családtagok egyéni versenyen nem
ülhetnek egymás mellé, illetve egymással szembe. Az ülésrendet a
Versenybizottság ellenőrzi és jogosult azt módosítani.
A szervezők meggyőződnek arról, hogy minden versenyző megkapta a
feladványt, majd felkiáltással elindítják a versenyt és a fejtési időt.
4.6.3. Beadás
Beadáskor a rejtvényt átvevő szervező ráírja a versenyfeladvány a beadás
sorszámát és a beadás idejét (óra, perc). Azonos percen belül, de eltérő időben
beadott borítékok esetében is meg kell határozni a sorrendet (a percadatnál pedig
/1, /2 stb. jelölést kell alkalmazni az azonos percadat mellett). A sorrend
megállapítása a rejtvényt átvevő szervező feladata.
Az átvevő szervező ellenőrzi, hogy a borítékon szerepel az egyéni versenyző,
illetve a csapattagok valamint a csapat neve és szükség esetén ennek pótlására
kéri a versenyzőt / csapatot.
Az alapidő lejártát, illetve az utolsó tíz perc és az utolsó egy perc megkezdését a
teremben levő szervezőnek felkiáltással jeleznie kell.
A feladványok legkésőbb a fejtési idő lejártakor adhatók be. A beadott
versenyfeladványokat a versenybizottság kezeli, azokhoz a versenyzők az
eredményhirdetés végéig nem férhetnek hozzá.
4.7. A Versenybizottság tevékenysége
4.7.1. A Versenybizottság feladata és működése
A versenybizottság feladata
 a versenynaptárban meghirdetett rejtvényfejtő versenyek felügyelete,
 a beadott versenyfeladványok értékelése és felüljavítása,
 a vitás kérdések helyszíni rendezése,
 a verseny eredményének megállapítása és kihirdetése, panaszkezelés,
 a versenyhelyszínek értékelése.
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A versenybizottság testületi döntéseit az állandó tagok szavazatai alapján hozza.
A döntés elfogadásához a jelenlevő állandó tagok többségének jóváhagyó
szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a versenybizottság elnökének
szavazata dönt.
Ha a vitás kérdés a versenybizottság állandó tagjának csapattagjához, vagy
klubtagjához kapcsolódik, az állandó tag nem vehet részt a szavazásban. E
szabály alól kivétel a versenybizottság elnöke, aki minden döntéshozatalban részt
vehet.
4.7.2. A Versenybizottság tagjai
A versenybizottság állandó és önkéntes tagokkal működik. A versenybizottság
állandó tagjai a mentorok.
A versenybizottság négy állandó tagját a ROE elnöksége, az egyesületi tagok
véleményét figyelembe véve jelöli ki.
A versenybizottság az egyes versenyeken önkéntesekkel tovább bővíthető. Az
önkéntesek a haladó, mesterjelölt, mester kategóriából jelölhetők ki, megbízásuk
egyszeri alkalomra, az adott versenyre szól. Az önkéntesek bevonásáról a
versenybizottság dönt.
A versenynaptárban meghirdetett versenyeken legalább egy állandó
versenybizottsági tagnak jelen kell lennie, ennek hiányában a versenyzők
egyszerű többséggel választanak maguk közül egy versenybizottsági tagot, aki az
adott versenyen a versenybizottságot vezeti és az állandó tag jogaival rendelkezik.
4.7.3. A Versenybizottság elnöke
A versenybizottság elnökének személye versenyhelyszínenként változik, a
tisztséget a versenybizottságnak a versenyen jelenlevő állandó tagjai, névsor
szerinti váltásban töltik be.
4.7.4. A versenyfeladványok értékelése
A versenyfeladványok értékelése a javítás. A javítás mintamegoldások alapján
történik. A javítás során a versenybizottság munkáját az egyik állandó tag vezeti,
ő osztja ki és gyűjti be a feladványokat és a mintamegoldásokat.
4.7.4.1.
Fejtési hibák
A versenyfeladványok javítása során, a hibaszám meghatározásakor a
következő hibatípusokat kell figyelembe venni:

18. oldal

Rejtvényfejtők Országos Egyesülete

Versenyszabályzat

érvényes: 2017.02.15-tól

a) betűhiba: a beadott versenyfeladvány olyan mezője, amely kitöltetlen, vagy
átjavított, vagy olvashatatlan betűvel kitöltött, vagy amelyben a
mintamegoldásban leírttól eltérő betű szerepel. Az I-Í, O-Ó, Ö-Ő, U-Ú, ÜŰ magánhangzópárok esetén a hosszú és a rövid magánhangzó cseréje nem
hiba, kivéve akkor, ha a szervezők a verseny megkezdése előtt jelezték,
hogy a feladvány ékezethelyes.
b) határolóhiba: a beadott versenyfeladványban a mintamegoldástól eltérő
helyen jelölt, vagy hiányzó határolójel.
c) extramegfejtés-hiba: a rejtvényábra megadott mezőiből összeálló külön
megfejtés betűhibája. Hibának számít az is, ha az extramegfejtést a
versenyző nem írta ki a rejtvényábrán kívüli területre. Az extramegfejtés
hosszától függetlenül, erre a hibatípusra feladványonként egy hibapont
számítható. Ezt a hibatípust csak akkor kell figyelembe venni, ha a
szervezők a verseny megkezdése előtt jelezték, hogy a feladvány
extramegfejtést tartalmaz.
Nem számít fejtési hibának, ha a beadott versenyfeladványban olyan, a
mintamegoldástól eltérő megfejtés szerepel, amely vízszintesen és
függőlegesen is olyan szavakat alkot, amelyek megfelelnek a feladványhoz
tartozó meghatározásnak.
4.7.4.2.
A javítás menete
A versenybizottság tagja nem javíthatja saját, illetve saját csapata, csapattagja,
családtagja, helyi klubtagja versenyfeladványát. Ha erre mégis sor kerül, a fejtési
hibákat a versenybizottság állandó tagja újraellenőrzi.
A versenyfeladvány javítása kötelezően tollal, filctollal, a fejtés színétől jól
elkülöníthető színnel történik. A javítás során ügyelni kell arra, hogy az ábrába
beírt jelek és betűk olvashatók maradjanak. A javító által olvashatalanná tett betűk
az utólagos ellenőrzés során helyes betűknek számítanak.
A versenyfeladványban jelölni kell minden fejtési hibát és fel kell tüntetni ezek
összesített számát. Ha a rejtvény mezőinek többsége nincs kitöltve, a javító
kiindulhat a teljesen kitöltetlen rejtvény hibaszámából, és ebből vonhatja le a
helyesen beírt betűket, illetve a helyesen elhelyezett határolókat.
A rejtvény borítékjára rá kell írni a rejtvények egyenkénti hibaszámát és az összes
fejtési hibát, valamint fel kell tüntetni a javító nevét.
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4.7.4.3.
A mintamegoldás felülbírálása
A mintamegoldást a versenybizottság felülbírálhatja. A mintamegoldás hibájának
megállapításáról a versenybizottság testületi döntést hoz, majd egy újabb testületi
döntéssel módosítja a mintamegoldást.
4.7.5. Felüljavítás
A versenybizottság újraellenőrzi az értékelésben díjazásra jogosult és az azokkal
egyező hibaszámú versenyfeladványok fejtési hibáit, ez a felüljavítás. Ha a
felüljavításra kijelölt feladványok köre bővül, a felüljavítást a körbe bekerült
feladványokra is ki kell terjeszteni. A felüljavítás addig tart, amíg az arra kijelölt
feladványok köre nem változik és minden kijelölt feladvány újraellenőrzése
megtörtént.
4.7.6. Vitás kérdések rendezése
A verseny során felmerülő viták rendezése a versenybizottság kizárólagos
hatásköre. A versenybizottság jogosult a vita rendezéséhez szükséges
információkat a versenyzőktől bekérni, a versenyzők kötelesek ezeket az
információkat a versenybizottságnak megadni. Ha a versenyző nem adja át a kért
információkat a versenybizottságnak, akkor részére versenyeredmény nem
állapítható meg.
4.7.7. A verseny eredményének megállapítása
A verseny eredményét akkor lehet megállapítani, ha a javítás és a felüljavítás
megtörtént és a javítás során felmerült viták rendeződtek.
Az eredmény megállapításakor, sorrendben a következők szerint kell eljárni:
a) a kategória versenyfeladványait a fejtési hibák száma szerint növekvő sorrendbe
kell rendezni;
b) a kialakult soron belül az azonos fejtési hibaszámú versenyfeladványokat a
beadási sorszám szerint növekvő sorrendbe kell rendezni;
c) a nevezési listán szerepelő, de a feladványt be nem adó egyéni versenyzők, vagy
csapatok betűrendben a sor végére kerülnek.
d) Versenyeredmény, helyezés és részpontszám nem állapítható meg
 egyéni versenyben az előkészítésben részt vevő szervezők részére;
 csapatversenyben azon csapat részére, melynek bármely tagja részt vett a
feladványok előkészítésében;
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azon egyéni versenyző és csapat részére, aki / amelynek tagja a vitás
kérdés rendezése során a kért információkat nem adta át a
versenybizottságnak.
Ezeket az egyéni versenyzőket, illetve csapatokat a sorból ki kell emelni és az
eredmény megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni.
Az így kialakult sorrend a kategória versenyeredménye. A versenyeredményt a
helyezés, a hibaszám és a beadási sorrend feltüntetésével a versenybizottság
felvezeti a kategória nevezési lapjára, a helyezést pedig felvezeti a
versenyfeladványra.
4.7.8. Eredményhirdetés
A versenyeredményt annak megállapítása után haladéktalanul ki kell hirdetni. Az
eredményhirdetés a versenybizottság jóváhagyásával kezdhető el és azt a
versenybizottság állandó tagja, vagy a ROE elnökségi tagja vezeti. A helyezéseket
a versenybizottság állandó tagja, vagy a ROE elnökségi tagja hirdeti ki, a díjakat
és jutalmakat a verseny szervezői adják át.
Az eredményhirdetés lezárásakor a versenyzők az eredményhirdetés helyszínén
átvehetik a versenyfeladványokat.
4.7.9. Panasz
A kihirdetett eredménnyel kapcsolatban panasz tehető a verseny helyszínén, a
versenybizottság állandó tagjánál. A panaszt a versenybizottság állandó tagja a
helyszínen elbírálja és a versenyeredmény esetleges változását rögzíti az
eredménylistában.
4.7.10. A versenyhelyszínek értékelése
A versenybizottság a versenyt követően, egységes szempontrendszer szerint,
testületi döntéssel értékeli a versenyhelyszín szervezőinek teljesítményét, a
verseny körülményeit, a versenyzők számára biztosított szolgáltatásokat,
programokat.
A helyszínértékelés szempontjait a versenybizottság állandó tagjai a ROE
elnökségével közösen dolgozzák ki. A szempontrendszer a versenynaptárban
meghirdetett első verseny időpontjáig módosítható. Az értékelés szempontjait a
ROE elnöksége a szervezőknek a kezdőcsomagban előzetesen megküldi.
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Kétnapos verseny esetén a versenybizottság a versenyhelyszínt az egyéni verseny
után, a csapatverseny előtt értékelheti.
A versenybizottság az éves versenyt követően közli a ROE elnökségével, hogy
melyik versenyhelyszín érte el a legjobb eredményt.
A ROE elnöksége az éves versenyt követően a versenyhelyszínek szervezőit
oklevéllel, a legjobb eredményt elérő helyszín szervezőjét az „Évad legjobb
szervezője” különdíjjal jutalmazza.

22. oldal

Határozat száma és címe:
E/2017/2: Közgyűlés összehívása
Határozat szövege:
A ROE Elnöksége 2017. március 4. napjára összehívja a közgyűlést.
A közgyűlés helye: Sárvár Polgármesteri Hivatal, 9600 Sárvár Várkerület 2/3. II. emelet
A közgyűlés időpontja: 2017. március 4. 15 óra 15 perc
Határozatképtelenség esetén a ROE ugyanott megismételt közgyűlést tart. A megismételt közgyűlés
az itt meghirdetett napirendi pontokban, a jelenlevők számától függetlenül határozatképes.
A megismételt közgyűlés időpontja: 2017. március 4. 15 óra 30 perc
A közgyűlés napirendi pontjai:
1) az egyesület 2016. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása,
2) tiszteletbeli tagok megválasztása.
Határozathozatal
időpontja:
2017. február 15.
hatályos: azonnal

Igen:
Kasparek Éva
Kozics Anikó
Lancsák Tibor
Seidner Tamás

100%

Nem:

0

Tartózkodás:

0

Határozat száma és címe:
E/2017/3: Az Egyesület 2016. évi beszámolójának előkészítése.
Határozat szövege:
A ROE Elnöksége az Egyesület 2016. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének
tervezetét a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határozathozatal
időpontja:
2017. február 15.
hatályos:
azonnal

Igen:
Kasparek Éva
Kozics Anikó
Lancsák Tibor
Seidner Tamás

100%

Nem:

0

Tartózkodás:

0

Határozat száma és címe:
E/2017/4: Az Egyesület elnökének megválasztása
Határozat szövege:
A ROE új összetételű Elnöksége Kasparek Évát az Egyesület elnökének megválasztja.

Határozathozatal
időpontja:
2017. február 15.
hatályos:
azonnal

Igen:
Kozics Anikó
Lancsák Tibor
Seidner Tamás

100%

Nem:

0

Tartózkodás:

0

Határozat száma és címe:
E/2017/5: A Versenybizottság 2017. évi állandó tagjainak kijelölése
Határozat szövege:
A ROE új összetételű Elnöksége a 2017-es versenyévadra a Versenybizottság állandó tagjának
kijelöli Bartha Gyulát, Csaliné Szilárd Annát, Kálmánné Nyilasy Évát és Seidner Tamást.
Határozathozatal
időpontja:
2017. február 15.
hatályos:
azonnal

Igen:
Kasparek Éva
Kozics Anikó
Lancsák Tibor
Seidner Tamás

100%

Nem:

0

Tartózkodás:

0

Határozat száma és címe:
E/2017/6: Felkérés tiszteletbeli tagságra
Határozat szövege:
A ROE új összetételű Elnöksége, a rejtvényfejtő-mozgalom népszerűsítéséért kifejtett munkájának
elismeréseként, Debreczeni Dánielt felkéri a ROE tiszteletbeli tagjának.
Határozathozatal
időpontja:
2017. február 15.
hatályos:
azonnal

Igen:
Kasparek Éva
Kozics Anikó
Lancsák Tibor
Seidner Tamás

100%

Nem:

0

Tartózkodás:

0

Határozat száma és címe:
E/2017/7: Versenyszabályzat módosítása és bevezetése 2017. február 15-i hatállyal
Határozat szövege:
A ROE új összetételű Elnöksége 2017. február 15-i hatállyal módosítja az Egyesület versenyszabályzatát.
A módosított szakaszok:
a) a 2.4.2., 2.4.3., 2.4., 2.5., és 2.7.3.1. pontokban felsorolt szabályok. Ez a módosítás technikai
jellegű. Az egyesületi tagok korábbi javaslataival egyezően, a szabályzatból kivezetésre kerül az
összpontszám fogalma. A 2017-es versenyévaddal kezdődően az éves eredmény számítása az
éves átlagon alapul.
b) Egyszerűsödnek a csapatok besorolásának szabályai (2.3.3, 2.3.4. és 2.3.5. pontok); az éves
pontszerző verseny végén ellenőrzésre kerül az egyesületi tagi jogviszony (2.5. pont); megszűnik
a kötelező évközi kategóriaváltás (2.7.3.1, 2.7.1.1.b pont); megszűnik a csapatok kötelező
kategóriaváltása (2.8. pont); megszűnik az éves eredmény nélküli kiesésre vonatkozó szabály
(2.7.2.2. pont).
A határozat elválaszthatatlan részét képezi a 2017. február 15-i hatállyal bevezetett Versenyszabályzat
teljes szövege, ami a következő oldalakon olvasható.
A szövegben kékkel jelölve láthatóak a szövegváltozások, sárgával jelölve pedig a törlésre kerülő
szakaszok.
Határozathozatal időpontja:

Igen:

2017. február 15.

Kasparek Éva

hatályos:

Kozics Anikó

azonnal

Lancsák Tibor
Seidner Tamás

100%

Nem:

0

Tartózkodás:

0
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1. Általános rendelkezések
1.1 A dokumentum hatálya
Ezt a dokumentumot (a továbbiakban Versenyszabályzat) a Rejtvényfejtők Országos
Egyesülete (a továbbiakban ROE) Alapszabályának 7.§ (5) n) pontja alapján, a ROE
Elnöksége 2017. év február 15. napján tartott elnökségi ülésén hagyta jóvá és az E/2017/7
számú elnökségi határozat kihirdetésével, 2017. február 15. napjától hatályos.
1.2 A szabályozott rendezvények köre
A Versenyszabályzat a következő rendezvények szervezési és lebonyolítási szabályait
határozza meg:
a) a ROE által szervezett rejtvényfejtő versenyek;
b) Magyarország területén megrendezésre kerülő rejtvényfejtő versenyek, melyek szervezői
a ROE felhívására jelentkeznek és amely versenyeket e jelentkezés alapján a ROE az
éves pontszerző versenysorozatának helyszínei között meghirdet.
1.3 A szabályozás alá vont tevékenységek
A Versenyszabályzat az 1.2 pont szerinti rendezvényeknek, valamint azok résztvevőinek
vonatkozásában a következő területeket szabályozza:
a) az éves pontszerző verseny általános szabályai
 versenynaptár
 versenyfeladványok biztosítása
 kategóriák
 rész- és összpontszám számítása az éves versenyben
 versenyek résztvevőinek éves minősítése
 egyéni kategóriaváltás
 csapatok kategóriaváltása
b) rejtvényfejtő versenyek ROE versenyhelyszínné minősítése
 a versenyek minimális feltételei
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c) a ROE által minősített rejtvényfejtő versenyek lebonyolítási rendje
 versenymeghívó megküldése és közzététele
 kezdőcsomag megküldése
 versenyfeladványok előkészítése
 a versenyek résztvevőinek regisztrálása, nevezés
 a verseny időtartama, fejtési idők
 a versenyfeladványok kiosztása és beadása
 a Versenybizottság tevékenysége
o a Versenybizottság feladata, működése és tagjai
o a versenyfeladványok értékelése és felüljavítása
o a vitás kérdések helyszíni rendezése
o a verseny eredményének meghatározása és kihirdetése, panaszkezelés,
o a versenyhelyszínek értékelése

2. Az éves pontszerző verseny általános szabályai
2.1. Versenynaptár
A versenynaptár az éves pontszerző versenyek időpontját tartalmazza. A versenynaptárt a
versenyek szervezéséért felelős elnökségi tag állítja össze.
A versenynaptár összeállítása a versenyszervezési felhívásnak a ROE honlapján való
közzétételével veszi kezdetét. Az egyes versenyhelyszínek a felhívásban megadott
időpontig megküldik a versenyrendezési pályázataikat, melyet a felelős elnökségi tag
értékel. A megfelelőnek ítélt pályázatok figyelembe vételével a felelős elnökségi tag
elkészíti a versenynaptárt. Az elkészült versenynaptárt az Elnökség legkésőbb az első
verseny előtt egy hónappal közzéteszi a ROE honlapján.
2.2. Versenyfeladványok biztosítása
Az egyéni és csapatversenyek feladványainak elkészítését és a helyszínre való
továbbítását a feladványokért felelős elnökségi tag szervezi meg.
A szervező – a feladványokért felelős elnökségi tag egyetértésével – gondoskodhat saját
versenyfeladványokról is.
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2.3. Kategóriák
2.3.1. Egyéni kategóriák
Az egyéni versenyzők kezdő, haladó, mesterjelölt és mester kategóriában
versenyeznek. Az egyes kategóriákban a feladványok eltérő nehézségi szintűek, a
nehézségi szint a kezdőtől a mesterig növekszik.
2.3.2. Csapat kategóriák
A rejtvényfejtő csapatok haladó, mesterjelölt és mester kategóriában versenyeznek.
Az egyes kategóriákban a feladványok eltérő nehézségi szintűek, a nehézségi szint a
haladótól a mesterig növekszik.
Csapatverseny kezdő kategóriában is szervezhető, de a kezdő csapatok az éves
pontversenyben nem vesznek részt és számukra a feladványokért felelős elnökségi
tag nem köteles feladványt biztosítani.
2.3.3. Csapatok besorolása
A csapat legalább kettő, legfeljebb négy tagból áll. A csapat kategóriáját tagjainak
egyéni kategóriája határozza meg, a kategóriaváltásra kötelezett csapat kivételével
(lásd 2.8.1. pont). A csapat kategóriájánál legfeljebb egy tagjának minősítése lehet
magasabb, legfeljebb egy kategóriával.

2.3.4. Csapattagok változása az éves versenyben
A csapat akkor szerezhet az adott éves versenyben kettő, vagy több részpontszámot,
ha a csapat tagjai közül legalább ketten ugyanennek a csapatnak a tagjai voltak az
adott év bármely pontszerző versenyén.
Ennek hiányában a csapat az éves versenyben a korábbitól eltérő néven vehet részt.
2.3.5. Csapatok névváltoztatása
A csapat év közben bármikor nevet változtathat, de minden egyes nevén külön
csapatnak számít a pontversenyben, így a különböző neveken szerzett pontjai nem
adódnak össze.
Egy csapat nem változtathat nevet csak azért, hogy elkerülje a magasabb
kategóriába történő feljutást. Egy adott csapatösszeállítást a feljutott csapatéval
azonosnak kell tekinteni, ha legalább három olyan versenyző szerepel benne, aki a
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feljutást elért csapatban az előző kétévnyi nevezések során legalább 60%-ban
szerepelt.
2.4.

Részpontszám és éves átlag számítása az éves versenyben
Az egyes pontszerző versenyen érvényes eredményt elérő versenyzők és csapatok az
éves versenyben részpontszámot szereznek.
Az éves versenyben éves átlag azoknál az egyéni versenyzőknél és csapatoknál
állapítható meg, akik / amelyek az adott versenyévadban legalább három versenyen
érvényes eredményt értek el.

2.4.1. Részpontszám számítása
Az éves versenyben elért részpontszámok alapja az egyes versenyeken a
versenybizottság által meghatározott eredmény. A részpontszám kifejezi a
versenyzőnek, vagy csapatnak az adott pontszerző verseny mezőnyében elfoglalt
helyét.
A részpontszámot kategóriánként kell kiszámítani, a következők szerint:
 n nevező esetén a h. helyezést elért egyéni versenyző, vagy csapat
pontszáma: ((n+1-h)/n) * 100, egész számra kerekítve.
 nulla, ha az egyéni versenyző, vagy csapat a versenyfeladványt nem adta be
a teljes fejtési idő lejártáig.
Ezzel a számítási módszerrel a verseny első helyezettje 100 pontot szerez. Az a
versenyző, vagy csapat, akinek beadott versenyfeladványát a versenybizottság a
leggyengébbként értékelte, legalább 1 pontot szerez, míg a feladványt be nem adó
versenyzők, vagy csapatok nem szereznek részpontszámot.
2.4.2. Éves átlag számítása
Az éves átlag a versenyzőnek, vagy csapatnak az átlagos teljesítményét mutatja az
éves versenyben. Az éves átlagot a részpontszámok és a versenyek számának
hányadosaként, a következők szerint kell kiszámítani:
a) figyelembe vehető versenyek száma: az adott évi végleges versenynaptárban
szerepelő pontszerző egyéni, vagy csapatversenyek számának fele +1, felfelé
kerekítve (például 11 verseny esetén 7 verseny. Az egyéni éves versenyben az
egyéni, az éves csapatversenyben a csapatversenyek számából kell kiindulni).
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b) figyelembe vehető részpontszámok: az a) pontnak megfelelő számú,
legmagasabb részpontszám (legjobb versenyeredmények);
c) számláló: a versenyző, vagy csapat figyelembe vehető részpontszámainak
összege;
d) nevező: a figyelembe vehető versenyek számának összege.
Az éves verseny folyamán, az egyéni versenyzők, illetve a csapatok éves átlagát
minden verseny után ki kell számítani és az éves pontverseny állását közzé kell
tenni.
Pontegyenlőség esetén az a versenyző/csapat végez előbb, aki kevesebb versenyen
érte el az adott éves átlagot. Azonos számú versenyen történő indulás esetén az a
versenyző / csapat végez előbb, akinél / amelynél a helyezések összege
alacsonyabb.
2.5.

Az éves pontszerző verseny eredménye és díjazása
Az egyéni éves pontszerző versenyben végleges helyezés csak ROE tag részére
állapítható meg. Az éves pontszerző verseny eredményének megállapításakor
a) figyelmen kívül kell hagyni
 a tagdíjhátralékkal rendelkező egyéni versenyzőt,
 tagdíjhátralékkal rendelkező csapattag esetén az érintett csapatot,
b) a kategóriában éves átlaggal rendelkező többi versenyzőt, vagy csapatot éves
átlaguk szerint csökkenő sorrendbe kell rendezni.
Az így kialakult sorrend a kategória éves pontszerző versenyének eredménye. Az
éves pontszerző verseny eredményét a helyezés feltüntetésével a ROE elnöksége a
versenyévad utolsó pontszerző versenyét követő 30 napon belül kihirdeti az
Egyesület honlapján.
Az éves pontverseny kategóriánkénti első három helyezettjét, a 2.6.3.1. pont
szerint kategóriát váltó (átminősített) versenyzőket és a legtöbb versenyen
résztvevő versenyzőket a ROE oklevéllel, vagy egyéb módon díjazza.

2.6. Versenyek résztvevőinek éves minősítése
Az éves pontversenyben éves átlagot szerzett versenyzők és csapatok kategóriáját az
éves pontverseny végén, de még a következő évi pontverseny kezdete előtt felül kell
vizsgálni. Ez a felülvizsgálat a minősítés.
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2.6.1. Korábbi minősítés folytonossága
Az egyéni versenyzők kategóriájának alapja főszabály szerint az előző évi
pontversenyben elért eredmény.
2.6.2. A minősítés általános szabályai
Ha a versenyző kategóriáját az adott évad végi minősítés kötelezően
megváltoztatja (a versenyző feljutott), akkor a következő évad végén nem
kerülhet vissza előző kategóriájába, kivéve, ha rá teljesül a 2.7.1.2. c) szakasza
(kiesés – mezőny végi feltételcsomag).
Az egyéni versenyen nem induló, de csapatversenyen résztvevő és ott éves
átlaggal rendelkező versenyzők a következő versenyévadra egyéni minősítést
szereznek, amely csapatuk minősítésével azonos.
2.7. Egyéni kategóriaváltás
2.7.1. Egyéni kategóriaváltás érvényes eredmény alapján
2.7.1.1.

Feljutás
A kezdő, haladó, mesterjelölt kategóriájú versenyzőnek a következő éves
pontversenyben eggyel magasabb kategóriában kell szerepelnie, ha rá az
alábbiak közül bármely feltétel teljesül:
a) az adott versenyévadban legalább 2 versenyen 1. helyezést ér el és éves
átlaga legalább 70 pont;
b) az adott versenyévadban kategóriájában első helyen végez, kivéve, ha
az éves verseny győzteseit az adott kategóriában a 2.7.3.1. pont (évközi
váltás) alapján hirdették ki;
c) a kategóriájában éves átlaggal rendelkező versenyzők felső 5%-ában
végez, és legalább egy versenyt megnyer;
d) az adott versenyévadban legalább 4 versenyen részt vesz és éves átlaga
legalább 80 pont és legalább egy versenyt megnyer.
e) két, egymást követő évben az éves átlaga 70 pont felett volt, és e
legutóbbi évadban legalább egy versenyt megnyer (e pont alkalmazásánál
a 2015. évi versenyben elért átlagot százzal kell szorozni).
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Kiesés
A haladó, mesterjelölt, mester kategóriájú versenyző a következő
versenyévadban a versenyzést eggyel alacsonyabb kategóriában
folytathatja, ha rá az alábbi három feltételcsomag bármelyike teljesül:
a) negyedes feltételcsomag
 az adott évben négy versenyen a mezőny utolsó negyedében végez
(azaz négy versenyen egyenként 25, vagy kevesebb
részpontszámot szerez);
 három éve változatlan a minősítése;
 8 éve nem szerzett magasabb minősítést.
b) feles feltételcsomag
 az adott évben legfeljebb egy versenyen végez a mezőny első
felében (azaz legfeljebb egy versenyen szerez 50, vagy magasabb
részpontszámot);
 négy éve változatlan a minősítése;
 négy éve nem végzett az első három helyen bármely versenyen;
 8 éve nem szerzett magasabb minősítést.
c) mezőny végi feltételcsomag
Ebben a feltételcsomagban küszöbszámokat kell alkalmazni. A
köszöbszám az adott évadban éves átlaggal rendelkező versenyzők
 18%-a mester kategóriában,
 22%-a mesterjelölt kategóriában,
 40%-a haladó kategóriában.
A küszöbszámok alkalmazásánál a versenyzőket mester, mesterjelölt,
haladó sorrendben, a kategórián belül pedig éves átlaguk szerint
csökkenő sorba kell rendezni.
A kiesés együttes feltételei:
 az összesített sorban a versenyző a küszöbszámnál
gyengébb helyen szerepel;
 az adott évben legalább négy részpontszámmal rendelkezik.
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2.7.2 Egyéni kategóriaváltás érvényes eredmény nélkül
2.7.2.1.

Feljutás
A kezdő, haladó, mesterjelölt kategóriájú versenyzőnek a következő és az
azt követő éves pontversenyben eggyel magasabb kategóriában kell
szerepelnie, ha rá az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
a) három egymást követő éves versenyben nem szerzett éves
eredményt;
b) az a) pont szerinti versenyeredményei között szerepel három első
vagy öt dobogós helyezés.
Ennek a kötelező kategóriaváltásnak az időtartama legalább két
versenyévad és hatálya annak a versenyévadnak a végéig tart, amelyben a
versenyző éves átlagot szerez és a 2.7.1. szerinti minősítése lehetővé válik.

2.7.2.2.

Kiesés
A következő éves versenyben legutóbbi kategóriájánál eggyel alacsonyabb
kategóriában versenyezhet az a haladó, mesterjelölt, mester kategóriájú
versenyző, akire az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
a) három egymást követő éves versenyben nem szerzett éves
eredményt,
b) az a) pont szerinti versenyeredményei között nem szerepel
három első vagy öt dobogós helyezés.

2.7.3. Kategóriaváltás éves pontverseny közben
2.7.3.1. Átminősítés
Az az egyéni versenyző, aki adott évadban 3 versenyt megnyer, vagy 5
alkalommal dobogón végez, az éves pontversenyt már a következő versenytől
eggyel magasabb kategóriában köteles folytatni úgy, hogy az addig elért
részpontszámainak felét magával viheti a magasabb kategóriába. Az éves
pontverseny nyilvántartásában jelezni kell, hogy addigi eredményét a versenyző a
korábbi kategóriában érte el. Az átminősített versenyzőket a korábbi
kategóriájukban legmagasabb éves átlagot elérő versenyzővel együtt, az éves
pontverseny győzteseként kell kihirdetni, azzal a feltétellel, hogy a korábbi
kategóriában legmagasabb összpontszámot, illetve átlagot elérő versenyző csak
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akkor hirdethető ki az éves pontverseny győzteseként, ha az adott évi
pontversenyben legalább egy versenyt megnyert.
2.7.3.2. Önkéntes váltás
Az egyéni versenyző a versenyévad során az aktuális minősítésénél magasabb
kategóriájú egyéni versenyben is részt vehet, ez az önkéntes váltás. Az önkéntes
váltáskor az eredeti és a magasabb kategóriában elért részpontszáma is rögzítésre
kerül. Ha az első magasabb kategóriájú versenyen a mezőny utolsó negyedében
végez (azaz 25, vagy alacsonyabb részpontszám elérésekor), a versenyző
visszaléphet az eredeti kategóriába és ez a részpontszáma az éves eredményébe
nem számít bele. A magasabb kategóriában a versenyzők negyedénél jobb
eredmény (azaz 25-nél magasabb részpontszám) elérése esetén, vagy az új
kategóriában két részpontszám megszerzésekor a kategóriaváltás végleges, ekkor
az éves eredményébe az alacsonyabb kategóriájában elért részpontszámok nem
számítanak bele és a versenyző csak a magasabb kategóriában versenyezhet
tovább.
2.8. Csapatok kategóriaváltása
2.8.1. Csapat kategóriaváltása érvényes eredmény alapján
A haladó, vagy mesterjelölt kategóriájú csapatnak a következő éves pontversenyben
eggyel magasabb kategóriában kell szerepelnie, ha rá az alábbiak közül bármely
feltétel teljesül:
a) éves átlaga két egymást követő évben legalább 80 pont (e pont alkalmazásánál
a 2015. évi versenyben elért átlagot százzal kell szorozni);
b) első helyezést ér el egy évad bármely három versenyén;
c) az éves versenyben első helyezést ér el.

2.8.2. Csapat kategóriaváltása éves pontverseny közben
Az a csapat, melynek besorolása a tagok változása miatt módosul (lásd 2.3.3.
pont), az éves pontverseny közben kategóriát vált és az addig megszerzett
részpontszámait a következők szerint átviszi az új kategóriába:
a) alacsonyabb kategóriába lépéskor a részpontszámok felét;
b) eggyel magasabb kategóriába lépéskor a részpontszámok harmadát;
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c) haladóból mester kategóriába lépéskor a részpontszámok ötödét.
Ha a csapat besorolása a tagok változása miatt egy évadban másodszor módosul
(lásd 2.3.3. pont), a csapat minden korábbi részpontszámát elveszíti.

3. Rejtvényfejtő versenyek ROE versenyhelyszínné minősítése
3.1. A versenyek minimális feltételei
A rejtvényfejtő verseny abban az esetben lesz a ROE éves pontszerző versenyének
helyszíne, ha a következő két feltétel együttesen teljesül:



a verseny szervezője érvényes pályázatot nyújt be a ROE elnöksége által
közzétett versenyszervezési felhívásra az abban megadott határidőig;
a verseny meghirdetésre kerül a versenynaptárban (lásd 2.1. pont).

A pályázat akkor érvényes, ha tartalmazza a következő információkat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

a verseny típusa: egyéni és/vagy csapatverseny;
helyszín;
lehetséges időpontok;
a helyszín befogadóképessége, termek és férőhelyek száma;
nevezési díj és a díjban foglalt szolgáltatások;
a nevezési díjat bevételező szervezet, adóalany neve és adószáma;
büfé rendelkezésre állása;
díjazás részletei, díjazottak száma, nyeremények, kupák;
közlekedési információk, a település és a versenyhelyszín megközelítése;
megnyitó és eredményhirdetés helyszíne;
javítóhelyiség rendelkezésre állása;
teremfelügyelők rendelkezésre állása;
szálláslehetőségek;
egyéb programok.
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4. A ROE által minősített rejtvényfejtő versenyek lebonyolítási rendje
4.1. Versenymeghívó megküldése és közzététele
A rejtvényfejtő verseny szervezői legkésőbb a verseny időpontja előtt egy hónappal
megküldik a szervezésért felelős elnökségi tagnak a versenymeghívót. A
versenymeghívó a versenyszervezési pályázat kivonata, amely a verseny résztvevőinek
szól. A versenymeghívónak tartalmaznia kell a pályázati anyagnál (3.1. pont) az a), b),
c), e), g), i), m) és n) pontban felsorolt információkat.
A honlapért felelős elnökségi tag a versenymeghívót legkésőbb a verseny időpontja előtt
egy hónappal közzéteszi a ROE honlapján.
4.2. Kezdőcsomag megküldése
A kezdőcsomagért felelős elnökségi tag, legkésőbb a verseny előtt egy héttel,
elektronikus úton kezdőcsomagot küld a verseny szervezőinek. A kezdőcsomag a
pontszerző versenyek egységes feltételekkel történő lebonyolítását segíti, tartalma a
következő:
a) egységes formátumú egyéni nevezési lap
Ezen a nevezési lapon, kategóriánként egy-egy példányon kerülnek rögzítésre az
egyéni verseny résztvevőinek adatai.
b) egységes formátumú csapat nevezési lap
Ezen a nevezési lapon, kategóriánként egy-egy példányon kerülnek rögzítésre a
csapatverseny résztvevőinek adatai.
c) minősítések listája
Ez a lista tartalmazza az egyéni versenyzők számára előírt legalacsonyabb nevezési
kategóriát, az érvényes minősítésük szerint.
d) szórólap
Ez a nyomtatvány rövid összefoglalót tartalmaz a verseny szabályairól, a versenyzők
tájékoztatására szolgál. A versenyhelyiségekben több példányban el kell helyezni.
e) versenyszabályzat
Ez az érvényben levő versenyszabályzat egy példánya, melyet jól látható helyen ki
kell függeszteni a verseny helyszínén.
f) helyszínértékelő űrlap
Ez az űrlap azokat a szempontokat tartalmazza, melyek alapján a Versenybizottság
értékeli az egyes versenyhelyszíneket. A szervezők tájékoztatására szolgál.
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4.3. Versenyfeladványok előkészítése
4.3.1. Előkészítés és hozzáférés
A rejtvénykészítőkkel a versenyfeladványokért felelős elnökségi tag tartja a
kapcsolatot. A rejtvénykészítők legkésőbb a verseny előtt két nappal, elektronikus
úton elküldik a verseny szervezőinek a versenyfeladványokat és azok
mintamegoldásait.
A verseny szervezői a versenyfeladványokat előkészítik a versenyre (nyomtatás,
sokszorosítás, borítékolás). A szervezőknek gondoskodniuk kell arról, hogy a
versenyzők a versenyfeladványokhoz a verseny kezdetéig ne férjenek hozzá.
A szervezőknek a mintamegoldásokat feladványonként legalább tíz nyomtatott
példányban elérhetővé kell tenni a Versenybizottság számára. A
mintamegoldásokhoz a javítás megkezdéséig csak a szervezők férhetnek hozzá,
azokat a javítás megkezdésekor a Versenybizottságnak át kell adni.
4.3.2. Különleges versenyfeladványok
A rejtvénykészítők különleges versenyfeladványokat is küldhetnek a verseny
szervezőinek. A különleges feladványok típusai a következők:
a) ékezethelyes feladvány
Az így megjelölt feladványban az I-Í; O-Ó; Ö-Ő; U-Ú; Ü-Ű magánhangzópárok
tagjai között a magyar helyesírás szabályai szerint különbséget kell tenni. A
magánhangzópár helytelen tagja az értékelés során fejtési hibának számít.
b) extramegfejtést tartalmazó feladvány
A rejtvényábra megadott mezőiből összeálló külön megfejtés, melyet a
megoldás során a versenyzőnek ki kell írnia a rejtvényábrán kívüli területre.
Amennyiben a rejtvényfejtők jelzik a szervezőknek, hogy különleges feladványról
van szó, a szervezőknek ezt a verseny megkezdése előtt közölniük kell a
Versenybizottsággal és a versenyzőkkel.

4.4. A versenyek résztvevőinek regisztrálása, nevezés
A versenyre addig az időpontig lehet nevezni, amíg adott kategóriában az első versenyző
be nem adja feladványát. A verseny megkezdése után nevező versenyző, vagy csapat
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fejtési ideje a nevezése időpontjában indul, de a feladványt legkésőbb a kategória fejtési
idejének lejártakor be kell adnia.
A nevezés akkor érvényes, ha a versenyző, vagy csapat a nevezési díjat befizeti és az
egyéni versenyző, illetve a csapatvezető a nevezési lap aláírásával elfogadja a
versenyszabályzatot, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a szervezők és a ROE a
nevezéskor megadott személyes adatokat saját rendszereikben kezeljék. Az érvényes
versenyszabályzatot a szervezőnek a helyszínen jól látható helyen ki kell függesztenie.
4.5. A verseny időtartama, fejtési idők
4.5.1. A verseny halasztása
A versenyfeladványok késése, közlekedési, vagy egyéb problémák esetén a
Versenybizottság az éves pontversenybe beszámító verseny kezdési időpontját
legfeljebb egy órával halaszthatja. A halasztásról a versenyzőket azonnal
tájékoztatni kell. Egy órán túli halasztás esetén, a Versenybizottság a verseny
indítása előtt tájékoztatja a résztvevőket, hogy a verseny eredménye nem számít
bele az éves pontszerző versenybe.
4.5.2. Fejtési idő
A versenyfeladványok megoldására kategóriánként időkorlát van, a következők
szerint:
a) alapidő: egyéni versenyeken 90 perc, csapatversenyeken 60 perc.
b) extra idő: 30 perc. Az extra idő alkalmazásának szabályai:
 akkor kezdődik, amikor az alapidő ideje alatt a benevezett versenyzők,
illetve csapatok legalább fele beadja versenyfeladványát, vagy
 az alapidő lejártakor indul el, ha addig a benevezett versenyzők, illetve
csapatok legalább fele + egy fő nem adja be versenyfeladványát.
4.6. Versenyfeladványok kiosztása és beadása
4.6.1. Terembeosztás
A szervezők a verseny megkezdése előtt közlik a versenyzőkkel a verseny
terembeosztását és a feladványok beadásának helyét. A beadás helyének a
teremmel azonos épületben, emeletes épület esetén azonos szinten kell lennie.
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4.6.2. A feladványok kiosztása, ülésrend
A versenyfeladványokat a szervezők osztják ki a versenyzőknek és fel kell
hívniuk a versenyzők figyelmét arra, hogy a borítékon tüntessék fel nevüket,
illetve a csapattagok nevét, a borítékot pedig csak a verseny indítását követően
nyissák ki.
Azonos csapatok, vagy klubok tagjai valamint családtagok egyéni versenyen nem
ülhetnek egymás mellé, illetve egymással szembe. Az ülésrendet a
Versenybizottság ellenőrzi és jogosult azt módosítani.
A szervezők meggyőződnek arról, hogy minden versenyző megkapta a
feladványt, majd felkiáltással elindítják a versenyt és a fejtési időt.
4.6.3. Beadás
Beadáskor a rejtvényt átvevő szervező ráírja a versenyfeladvány a beadás
sorszámát és a beadás idejét (óra, perc). Azonos percen belül, de eltérő időben
beadott borítékok esetében is meg kell határozni a sorrendet (a percadatnál pedig
/1, /2 stb. jelölést kell alkalmazni az azonos percadat mellett). A sorrend
megállapítása a rejtvényt átvevő szervező feladata.
Az átvevő szervező ellenőrzi, hogy a borítékon szerepel az egyéni versenyző,
illetve a csapattagok valamint a csapat neve és szükség esetén ennek pótlására
kéri a versenyzőt / csapatot.
Az alapidő lejártát, illetve az utolsó tíz perc és az utolsó egy perc megkezdését a
teremben levő szervezőnek felkiáltással jeleznie kell.
A feladványok legkésőbb a fejtési idő lejártakor adhatók be. A beadott
versenyfeladványokat a versenybizottság kezeli, azokhoz a versenyzők az
eredményhirdetés végéig nem férhetnek hozzá.
4.7. A Versenybizottság tevékenysége
4.7.1. A Versenybizottság feladata és működése
A versenybizottság feladata
 a versenynaptárban meghirdetett rejtvényfejtő versenyek felügyelete,
 a beadott versenyfeladványok értékelése és felüljavítása,
 a vitás kérdések helyszíni rendezése,
 a verseny eredményének megállapítása és kihirdetése, panaszkezelés,
 a versenyhelyszínek értékelése.
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A versenybizottság testületi döntéseit az állandó tagok szavazatai alapján hozza.
A döntés elfogadásához a jelenlevő állandó tagok többségének jóváhagyó
szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a versenybizottság elnökének
szavazata dönt.
Ha a vitás kérdés a versenybizottság állandó tagjának csapattagjához, vagy
klubtagjához kapcsolódik, az állandó tag nem vehet részt a szavazásban. E
szabály alól kivétel a versenybizottság elnöke, aki minden döntéshozatalban részt
vehet.
4.7.2. A Versenybizottság tagjai
A versenybizottság állandó és önkéntes tagokkal működik. A versenybizottság
állandó tagjai a mentorok.
A versenybizottság négy állandó tagját a ROE elnöksége, az egyesületi tagok
véleményét figyelembe véve jelöli ki.
A versenybizottság az egyes versenyeken önkéntesekkel tovább bővíthető. Az
önkéntesek a haladó, mesterjelölt, mester kategóriából jelölhetők ki, megbízásuk
egyszeri alkalomra, az adott versenyre szól. Az önkéntesek bevonásáról a
versenybizottság dönt.
A versenynaptárban meghirdetett versenyeken legalább egy állandó
versenybizottsági tagnak jelen kell lennie, ennek hiányában a versenyzők
egyszerű többséggel választanak maguk közül egy versenybizottsági tagot, aki az
adott versenyen a versenybizottságot vezeti és az állandó tag jogaival rendelkezik.
4.7.3. A Versenybizottság elnöke
A versenybizottság elnökének személye versenyhelyszínenként változik, a
tisztséget a versenybizottságnak a versenyen jelenlevő állandó tagjai, névsor
szerinti váltásban töltik be.
4.7.4. A versenyfeladványok értékelése
A versenyfeladványok értékelése a javítás. A javítás mintamegoldások alapján
történik. A javítás során a versenybizottság munkáját az egyik állandó tag vezeti,
ő osztja ki és gyűjti be a feladványokat és a mintamegoldásokat.
4.7.4.1.
Fejtési hibák
A versenyfeladványok javítása során, a hibaszám meghatározásakor a
következő hibatípusokat kell figyelembe venni:
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a) betűhiba: a beadott versenyfeladvány olyan mezője, amely kitöltetlen, vagy
átjavított, vagy olvashatatlan betűvel kitöltött, vagy amelyben a
mintamegoldásban leírttól eltérő betű szerepel. Az I-Í, O-Ó, Ö-Ő, U-Ú, ÜŰ magánhangzópárok esetén a hosszú és a rövid magánhangzó cseréje nem
hiba, kivéve akkor, ha a szervezők a verseny megkezdése előtt jelezték,
hogy a feladvány ékezethelyes.
b) határolóhiba: a beadott versenyfeladványban a mintamegoldástól eltérő
helyen jelölt, vagy hiányzó határolójel.
c) extramegfejtés-hiba: a rejtvényábra megadott mezőiből összeálló külön
megfejtés betűhibája. Hibának számít az is, ha az extramegfejtést a
versenyző nem írta ki a rejtvényábrán kívüli területre. Az extramegfejtés
hosszától függetlenül, erre a hibatípusra feladványonként egy hibapont
számítható. Ezt a hibatípust csak akkor kell figyelembe venni, ha a
szervezők a verseny megkezdése előtt jelezték, hogy a feladvány
extramegfejtést tartalmaz.
Nem számít fejtési hibának, ha a beadott versenyfeladványban olyan, a
mintamegoldástól eltérő megfejtés szerepel, amely vízszintesen és
függőlegesen is olyan szavakat alkot, amelyek megfelelnek a feladványhoz
tartozó meghatározásnak.
4.7.4.2.
A javítás menete
A versenybizottság tagja nem javíthatja saját, illetve saját csapata, csapattagja,
családtagja, helyi klubtagja versenyfeladványát. Ha erre mégis sor kerül, a fejtési
hibákat a versenybizottság állandó tagja újraellenőrzi.
A versenyfeladvány javítása kötelezően tollal, filctollal, a fejtés színétől jól
elkülöníthető színnel történik. A javítás során ügyelni kell arra, hogy az ábrába
beírt jelek és betűk olvashatók maradjanak. A javító által olvashatalanná tett betűk
az utólagos ellenőrzés során helyes betűknek számítanak.
A versenyfeladványban jelölni kell minden fejtési hibát és fel kell tüntetni ezek
összesített számát. Ha a rejtvény mezőinek többsége nincs kitöltve, a javító
kiindulhat a teljesen kitöltetlen rejtvény hibaszámából, és ebből vonhatja le a
helyesen beírt betűket, illetve a helyesen elhelyezett határolókat.
A rejtvény borítékjára rá kell írni a rejtvények egyenkénti hibaszámát és az összes
fejtési hibát, valamint fel kell tüntetni a javító nevét.
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4.7.4.3.
A mintamegoldás felülbírálása
A mintamegoldást a versenybizottság felülbírálhatja. A mintamegoldás hibájának
megállapításáról a versenybizottság testületi döntést hoz, majd egy újabb testületi
döntéssel módosítja a mintamegoldást.
4.7.5. Felüljavítás
A versenybizottság újraellenőrzi az értékelésben díjazásra jogosult és az azokkal
egyező hibaszámú versenyfeladványok fejtési hibáit, ez a felüljavítás. Ha a
felüljavításra kijelölt feladványok köre bővül, a felüljavítást a körbe bekerült
feladványokra is ki kell terjeszteni. A felüljavítás addig tart, amíg az arra kijelölt
feladványok köre nem változik és minden kijelölt feladvány újraellenőrzése
megtörtént.
4.7.6. Vitás kérdések rendezése
A verseny során felmerülő viták rendezése a versenybizottság kizárólagos
hatásköre. A versenybizottság jogosult a vita rendezéséhez szükséges
információkat a versenyzőktől bekérni, a versenyzők kötelesek ezeket az
információkat a versenybizottságnak megadni. Ha a versenyző nem adja át a kért
információkat a versenybizottságnak, akkor részére versenyeredmény nem
állapítható meg.
4.7.7. A verseny eredményének megállapítása
A verseny eredményét akkor lehet megállapítani, ha a javítás és a felüljavítás
megtörtént és a javítás során felmerült viták rendeződtek.
Az eredmény megállapításakor, sorrendben a következők szerint kell eljárni:
a) a kategória versenyfeladványait a fejtési hibák száma szerint növekvő sorrendbe
kell rendezni;
b) a kialakult soron belül az azonos fejtési hibaszámú versenyfeladványokat a
beadási sorszám szerint növekvő sorrendbe kell rendezni;
c) a nevezési listán szerepelő, de a feladványt be nem adó egyéni versenyzők, vagy
csapatok betűrendben a sor végére kerülnek.
d) Versenyeredmény, helyezés és részpontszám nem állapítható meg
 egyéni versenyben az előkészítésben részt vevő szervezők részére;
 csapatversenyben azon csapat részére, melynek bármely tagja részt vett a
feladványok előkészítésében;
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azon egyéni versenyző és csapat részére, aki / amelynek tagja a vitás
kérdés rendezése során a kért információkat nem adta át a
versenybizottságnak.
Ezeket az egyéni versenyzőket, illetve csapatokat a sorból ki kell emelni és az
eredmény megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni.
Az így kialakult sorrend a kategória versenyeredménye. A versenyeredményt a
helyezés, a hibaszám és a beadási sorrend feltüntetésével a versenybizottság
felvezeti a kategória nevezési lapjára, a helyezést pedig felvezeti a
versenyfeladványra.
4.7.8. Eredményhirdetés
A versenyeredményt annak megállapítása után haladéktalanul ki kell hirdetni. Az
eredményhirdetés a versenybizottság jóváhagyásával kezdhető el és azt a
versenybizottság állandó tagja, vagy a ROE elnökségi tagja vezeti. A helyezéseket
a versenybizottság állandó tagja, vagy a ROE elnökségi tagja hirdeti ki, a díjakat
és jutalmakat a verseny szervezői adják át.
Az eredményhirdetés lezárásakor a versenyzők az eredményhirdetés helyszínén
átvehetik a versenyfeladványokat.
4.7.9. Panasz
A kihirdetett eredménnyel kapcsolatban panasz tehető a verseny helyszínén, a
versenybizottság állandó tagjánál. A panaszt a versenybizottság állandó tagja a
helyszínen elbírálja és a versenyeredmény esetleges változását rögzíti az
eredménylistában.
4.7.10. A versenyhelyszínek értékelése
A versenybizottság a versenyt követően, egységes szempontrendszer szerint,
testületi döntéssel értékeli a versenyhelyszín szervezőinek teljesítményét, a
verseny körülményeit, a versenyzők számára biztosított szolgáltatásokat,
programokat.
A helyszínértékelés szempontjait a versenybizottság állandó tagjai a ROE
elnökségével közösen dolgozzák ki. A szempontrendszer a versenynaptárban
meghirdetett első verseny időpontjáig módosítható. Az értékelés szempontjait a
ROE elnöksége a szervezőknek a kezdőcsomagban előzetesen megküldi.
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Kétnapos verseny esetén a versenybizottság a versenyhelyszínt az egyéni verseny
után, a csapatverseny előtt értékelheti.
A versenybizottság az éves versenyt követően közli a ROE elnökségével, hogy
melyik versenyhelyszín érte el a legjobb eredményt.
A ROE elnöksége az éves versenyt követően a versenyhelyszínek szervezőit
oklevéllel, a legjobb eredményt elérő helyszín szervezőjét az „Évad legjobb
szervezője” különdíjjal jutalmazza.
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Határozat száma és címe:
E/2017/8: Pénztárosi, tagnyilvántartási, iratmegőrzési és képviseleti feladatok ellátása
Határozat szövege:
A ROE elnöksége Kasparek Évát jelöli ki az Egyesület pénztárosi, tagnyilvántartáshoz és
iratmegőrzéshez kapcsolódó feladatainak ellátására. Kasparek Éva további feladata az Egyesület
képviselete, melyet az Alapszabály rendelkezése alapján lát el.
Határozathozatal
időpontja:
2017. február 15.
hatályos:
azonnal

Igen:
Kozics Anikó
Lancsák Tibor
Seidner Tamás

100%

Nem:

0

Tartózkodás:

0

Határozat száma és címe:
E/2017/9: Logikai versenyekkel kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása
Határozat szövege:
A ROE elnöksége Kozics Anikót jelöli ki a logikai versenyekkel kapcsolatos koordinációs feladatok
ellátására.
Határozathozatal
időpontja:
2017. február 15.
hatályos:
azonnal

Igen:
Kasparek Éva
Lancsák Tibor
Seidner Tamás

100%

Nem:

0

Tartózkodás:

0

Határozat száma és címe:
E/2017/10: Éves versennyel kapcsolatos koordidnációs feladatok ellátása
Határozat szövege:
A ROE elnöksége Seidner Tamást jelöli ki az éves verseny szervezésével és lebonyolításával
kapcsolatos koordinációs feladatok ellátására.
Határozathozatal
időpontja:
2017. február 15.
hatályos:
azonnal

Igen:
Kasparek Éva
Kozics Anikó
Lancsák Tibor

100%

Nem:

0

Tartózkodás:

0

Határozat száma és címe:
E/2017/11: Kezdőcsomaggal és az Egyesület honlapjával kapcsolatos feladatok ellátása
Határozat szövege:
A ROE elnöksége Lancsák Tibort jelöli ki a versenyszabályzatban részletezett Kezdőcsomaggal,
valamint az egyesület honlapjával kapcsolatos feladatok ellátására.
Határozathozatal
időpontja:
2017. február 15.
hatályos:
azonnal

Igen:
Kasparek Éva
Kozics Anikó
Seidner Tamás

100%

Nem:

0

Tartózkodás:

0

Határozat száma és címe:
E/2017/12: Versenyfeladványokkal kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása
Határozat szövege:
A ROE elnöksége Szalay Dénes egyesületi tagot jelöli ki a versenyfeladványokkal kapcsolatos
koordinációs feladatok ellátására.
Határozathozatal
időpontja:
2017. február 15.
hatályos:
azonnal

Igen:
Kasparek Éva
Kozics Anikó
Lancsák Tibor
Seidner Tamás

100%

Nem:

0

Tartózkodás:

0

Határozat száma és címe:
E/2017/13: Javaslat az egyesület székhelyének megváltoztatására.
Határozat szövege:
A ROE Elnöksége a közgyűlésnek javasolja az egyesület székhelyének megváltoztatását.
Határozathozatal időpontja:

Igen:

2017. április 26.

Gyócsy Géza

hatályos:

Kasparek Éva

azonnal

Lancsák Tibor
Seidner Tamás

100%

Nem:

0

Tartózkodás:

0

Határozat száma és címe:
E/2017/14: Közgyűlés összehívása
Határozat szövege:
A ROE Elnöksége 2017. május 20. napjára összehívja a közgyűlést.
A közgyűlés helye: Csabagyöngye Kulturális Központ, Békéscsaba, Széchenyi u. 4.
A közgyűlés időpontja: 2017. május 20. 16 óra 00 perc
Határozatképtelenség esetén a ROE ugyanott megismételt közgyűlést tart. A megismételt közgyűlés
az itt meghirdetett napirendi pontokban, a jelenlevők számától függetlenül határozatképes.
A megismételt közgyűlés időpontja: 2017. május 20. 16 óra 15 perc
A közgyűlés napirendi pontjai:
1) az egyesület alapszabályának módosítása.
Határozathozatal időpontja:

Igen:

2017. április 26.

Gyócsy Géza

hatályos: azonnal

Kasparek Éva
Lancsák Tibor
Seidner Tamás

100%

Nem:

0

Tartózkodás:

0

Határozat száma és címe:
E/2017/15: Javaslat az alapszabály módosítására.
Határozat szövege:
A ROE Elnöksége a közgyűlésnek javasolja az egyesület alapszabályának módosítását, a 2016. évi
CLXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
Határozathozatal időpontja:

Igen:

2017. április 26.

Gyócsy Géza

hatályos:

Kasparek Éva

azonnal

Lancsák Tibor
Seidner Tamás

100%

Nem:

0

Tartózkodás:

0

