Bartók Spelling Bee
1. A verseny megkezdése előtt a bírók ismertetik a szabályzat 2‐17. pontját. Amikor már csak 2 versenyző
marad versenyben, a bírók a szabályzat 18‐19. pontját ismertetik.
2. A verseny szervezői és a bírók mindenre kiterjedő döntési jogkörrel rendelkeznek a verseny során. Minden
kérdést, és/vagy fellebbezést a helyszínen, az adott forduló befejezését követően azonnal, de legkésőbb a
következő forduló megkezdéséig a zsűrinél kell jelezni. A zsűri döntése végleges, a döntés meghozatala után
fellebbezésnek helye nincs.
3. A versenyen 5‐8. osztályos tanulók indulhatnak Primary, Junior, Advanced, vagy Master kategóriákban.
4. A betűzendő szavak a 3. pontban megjelölt kategóriák szintjének megfelelő tananyagból kerülnek
összeválogatásra. A kategóriák szintjéről az 1. sz. mellékletben található bővebb információ.
5. A verseny teljes mértékben szóbeli: a versenyzőknek szóban, az angol ábécé használatával kell betűzniük a
szavakat. Íróeszköz, vagy papír használata tilos.
6. A verseny során a betűzendő szavakat a „Szótárnok” adja a versenyzőknek hangosan kiejtve őket.
7. A versenyzők szavanként egyszer kérhetik az adott szó megismétlését.
8. Amennyiben egy szó homofon, a Szótárnok egyértelművé teszi, hogy az adott szónak melyik jelentése
szerinti lebetűzését várja el a versenyzőtől azáltal, hogy a szó kimondásán felül körül is írja azt, és egy
példamondatot is mond a szóval. A versenyzőnek ezesetben a meghatározott jelentés szerint kell lebetűznie
a szót.
9. A versenyzők kérhetik nem homofon szavak esetében is a szó körülírását, vagy egy példamondatot a szóval,
ha a betűzendő szó jelentése nem egyértelmű a számukra.
10. A lebetűzendő szavak kimondása nem kötelező, de a versenyzők kimondhatják a szót a betűzés megkezdése
előtt, vagy utána, de betűzés közben nem.
11. Minden olyan szó/kifejezés esetében, amely nagybetűt tartalmaz, a versenyzőnek jeleznie kell a nagybetűt.
Például a London szó helyes betűzése: „Capital L o‐n‐d‐o‐n”.
12. Miután a versenyző megkezdte egy adott szó betűzését, már nem kérheti a szó megismétlését,
meghatározását, vagy példamondatot a szóval.
13. Egy szó betűzése közben a már kimondott betűk nem módosíthatók. A versenyzők bármikor elölről kezdhetik
az adott szó betűzését, feltéve, hogy nem változtatnak a korábban kimondott betűkön.
14. Ha egy versenyző felszólítás ellenében sem kezdi meg azonnal a kapott szó betűzését, kiesik a versenyből.
15. Ha egy versenyző annyira halkan betűzi a kapott szót, hogy az nem hallható tisztán és érthetően mind a
bírók, mind a többi versenyző számára, a bírók a betűzést hibásnak tekinthetik.
16. Ha egy versenyzőnek nem sikerül helyesen betűznie a kapott szót, kiesik a versenyből. A soron következő
versenyző új szót kap.
17. Ha egy körben egy versenyzőnek sem sikerül helyesen betűznie a kapott szót, akkor minden versenyző
versenyben marad.
18. Amikor egy fordulóban már csak két versenyző van versenyben, a szabály a következők szerint módosul: Ha
az egyik versenyzőnek nem sikerül helyesen betűznie a kapott szót, a másik versenyző kapja meg a
lehetőséget a szó helyes betűzésére. Ha sikerül helyesen betűznie az ellenfele szavát, a Szótárnok újabb szót
ad a versenyzőnek. Ha nem sikerül helyesen betűznie az ellenfele szavát, vagy a Szótárnoktól kapott új szót,
akkor mindkét versenyző versenyben marad, és a verseny folytatódik.
19. Az a versenyző lesz a verseny győztese, akinek sikerül helyesen betűznie az ellenfele által elrontott szót,
valamint a Szótárnoktól kapott új szót is.
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Kategóriák

Primary

Junior

Advanced

Master

Korcsoport

4. ktny
5. emelt
5. normál
6. normál

5. ktny.
6. emelt
7. normál

6. ktny.
7. emelt
8. normál

7. ktny.
8. emelt
8. ktny.

Lehetséges
felkészítő
tananyagok listája

Project 1
English Plus Starter
Get to the Top 1
Full Blast 1

Project 2
English Plus 1
Get to the Top 2
Full Blast 2

Project 3
English Plus 2
Get to the Top 3
Full Blast 3

Project 4
English Plus 3
Get to the Top 4
Full Blast 4
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