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Versenykiírás internetes gépírásversenyhez
A kétévente a Kongresszus időtartama alatt megrendezendő világbajnokságon felül,
az Intersteno minden év tavaszán megszervezi nemzetközi internetes versenyét.
A verseny célja a gépírás tökéletesítésének ösztönzése, valamint lehetőséget nyújtani a gépírni tudóknak arra, hogy korrekt verseny keretén belül összemérjék tudásukat vetélytársaikkal.
2020-ban az Intersteno április 14. és május 11. közötti időszakra hirdette meg
a 18. nemzetközi internetes gépíróversenyét. A versenykiírás a www.intersteno.org honlapon, az
Internet Contest címszó alatt hozzáférhető.
Szövetségünk az alábbi információkkal nyújt segítséget:
1. Versenyfajták és korcsoportok
A verseny 10 perces másolás egy speciális szoftver segítségével, amely elérhető
a www.intersteno.org honlapon (Taki és ZAV verzióban egyaránt).
A versenyre mindazok a tanulók, felnőttek, helyi csoportok jelentkezhetnek,
akik a Szövetség tagjai.
Az eredmények a következő kategóriák szerint kerülnek kihirdetésre:
 gyermekek: 12 év alattiak (akik 2008-ban vagy később születtek)
 tanulók: 13-16 évesek (2007-ben, 2006-ban, 2005-ben vagy 2004-ben születtek)
 juniorok: 17-20 évesek (2003-ban, 2002-ben, 2001-ben vagy 2000-ben születtek)
 felnőttek: 20 évnél idősebbek (1999-ben vagy korábban születtek)
A sikeres versenymunka eléréséhez a következő követelményeket kell teljesíteni:
Kategória
Minimum leütés/perc
Maximum hibaszám
150
1,0%
Gyermekek
180
1,0%
Tanulók
200
1,0%
Juniorok
240
0,5%
Felnőttek
2. A verseny szervezése
Az intézmények, iskolák versenyfelelős (tanár) megjelölésével szervezhetik a versenyt.
Javasoljuk informatikus kolléga segítségét is igénybe venni!
3. Versenyformák és gyakorlás
Anyanyelvi verseny: a versenyzők a saját anyanyelvükön gépelnek.
Többnyelvű verseny: a versenyzők két vagy több nyelvből választhatnak nyelvet.
Összesen
17
nyelv
érhető
el
a
Taki
és
ZAV
szoftverben.
Egy kísérlet megengedett minden nyelven.
Ha a versenyző Taki és ZAV szoftvert egyaránt használt egy nyelvre, a második próbálkozása nem
értékelhető. Azonban a versenyzők különböző nyelven történő gépelésekhez különböző szoftvert
használhatnak.
Gyakorló
szövegek
elérhetők
minden
nyelven,
mindkét
a www.intersteno.org Internet Contest, Training menüjében.
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4. Értékelés és rangsorolás
A begépelt szövegből hibánként 50 karakter levonásra kerül.
Az eredménylista azonnal megjelenik azok számára, akik a Taki verziót használják. A ZAV szoftvert használó versenyzők eredményeinek összesítésére minden este kerül sor. Az eredmények minden versenyző számára – a nem sikeres versenymunkát beadottak számára is – elérhetők lesznek az
általános eredménylistán.
Az eredmények külön kategóriákban lesznek megjelenítve: anyanyelvi és többnyelvű gépírás.
Minden eredménylista négy korkategóriára oszlik az első pont szerint. A többnyelvű eredménylistán
láthatók lesznek a nyelvek, mellettük a helyezést meghatározó pontokkal. Abban az esetben, ha a
versenyző eredménytelen munkát készít – sebesség, vagy hibaszám miatt – a pontszáma azon a
nyelven nulla lesz.
A végső eredménylistán láthatók lesznek azok a versenyzők, akik eredményes munkát készítettek,
és akik időben befizették a regisztrációs díjat. Tanulók esetén az iskola, felnőttek esetén az országos
szövetség vagy a munkahely neve fog szerepelni a listán. Kérjük, ezt rövid formában tüntessék fel.
5. Érmek és oklevelek
Minden sikeres versenyző Intersteno oklevelet kap, amelyet .pdf formátumban a Szövetségnek küldenek meg. Érmek az első három helyezettnek járnak minden korkategóriában. Minden olyan tanár
számára, aki legalább 3 résztvevőt indított, .pdf formátumban emléklapot küldenek.
Nagyon fontos!!!
(Mivel a korábbi években előfordult, hogy elektronikus mód helyett mégis postai úton küldték meg
az okleveleket/emléklapokat. Amennyiben idén is így történne, legyenek meg a szükséges adatok!)
Az oklevelek/emléklapok Szövetség által történő postázása érdekében minden intézmény/iskola
küldje meg a tanai0011@gmail.com címre a következő adatokat:
-

az intézmény/iskola pontos neve,
az intézmény/iskola pontos címe,
a versenyfelelős pontos neve (és – amennyiben nem az intézményi/iskolai címre kéri az okleveleket postázni – a pontos címe is),
a versenyzők pontos nevei (hiszen az okleveleket szét kell válogatni intézményenként/iskolánként)!

6. Nevezések, határidők
6.1. Intézmények/iskolák, tanulók stb. (tehát nem egyéni versenyzők) számára
Regisztráció 2020. március 16. és április 13. között lehetséges.
Minden intézmény/iskola saját maga végzi először a tanárok, majd a tanulók regisztrálását az
internetes felületen. Webcím: www.intersteno.org Internet Contest fül – School registration.
A megjelenő kérdőív első oldalának fordítását az alábbi képen láthatják. Kitöltést követően a
„continue” (folytatás) gombot kell megnyomni.
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Adatok az iskoláról
Az iskola neve

Utca, házszám

Helység

Iskolai telefonszám

Irányítószám
Iskola e-mail címe

Ország:

Verseny típusa

Az iskola adatainak bevitele után lehetőség van megadni a tanár/versenyfelelős nevét és e-mail címét. Pár percen belül az iskola és a regisztrált tanár/versenyfelelős is e-mailt kap a megadott címen,
ezért nagyon fontos annak pontos megadása. Ez az e-mail tartalmazza a további tanárok regisztrálásához szükséges felhasználónevet és jelszót. A tanár/versenyfelelős ezt a két adatot használja a versenyzők regisztrálásához. Sikeres regisztráció esetén a tanár/versenyfelelős egy megerősítő e-mailt
kap a versenyzők nevével és a szükséges felhasználónevekkel/jelszavakkal.
6.2. Egyéni versenyzők számára
A nevezési lapokat a tanai0011@gmail.com címre kérjük küldeni a következő tartalommal:
1. Név
2. Születési év
3. Lakcím
4. E-mail cím
5. Milyen nyelv(ek)en kíván versenyezni
Egyéni versenyzőknek a nevezési lapok beérkezési határideje:
(Mivel a jelentkezéseket még összesíteni kell stb.!)
A szövetségi tagdíjak beérkezési határideje 2020. február 10.

2020.

április

10.

Az Intersteno programja automatikusan generál felhasználóneveket és jelszavakat,
amiket minden versenyző meg fog kapni időben. E két adat segítségével lehet majd
bejelentkezni a www.intersteno.org honlapon a JAVA LOGIN menü alatt a versenydolgozat megírása előtt.
A versenyre a nevezési díja(ka)t 2020. május 15-ig az alábbi számlára kell befizetni:
(Korábbi évek tapasztalatai alapján: érdemes „átfutási időt” hagyni, s nem az utolsó pillanatban befizetni! Szintén a korábbi évek tapasztalatai alapján kérjük, hogy mindenki maga fizesse be a nevezési díjat; Szövetségünk sajnos nem tudja felvállalni az ezzel kapcsolatos teendőket, esetleges pluszköltségeket!)
INTERSTENO Bank Account
068-2318908-53
Intersteno, Kapellestraat 124, BE-8020 Oostkamp, Belgium
IBAN: BE53-0682-3189-0853
BIC: GKCCBEBB
5 EUR anyanyelvi verseny
7 EUR azok számára, akik 2 (vagy több) nyelven versenyeznek
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A szövetségi tagdíjakat kérjük, fizessék be a Szövetség OTP 11707024-20449720 számú számlájára!
A tagsági díj teljes jogú és pártoló tagoknak:
- felnőtteknek: 3000 Ft,
- nyugdíjasoknak, gyed-en, gyes-en lévőknek, főiskolai, egyetemi hallgatóknak: 1500 Ft,
- tanulóknak (pártoló tagként): 500 Ft.
A szövetségi tagdíjról a https://magyosz.hu/a-szovetsegrol/tagsag oldalon találhat bővebb információkat.
A tagsági díj befizetésének határideje: 2020. február 10.
7. Egyéb
Kérjük, a befizetéskor pontosan adja meg, milyen névre és címre kéri a számla kiállítását 1. a
hazai szövetségi tagdíj(ak)ról, 2. a nemzetközi számlára befizetett összeg(ek)ről! Utóbbi(ak)nál –
amennyiben valaki egyéb üzenetet is szeretne jelezni – angol vagy német nyelven tegye meg!
(Semmiképpen sem magyarul! Korábbi években előfordult, hogy volt, aki magyar nyelven küldött
e-mailt odakintre!)
A mellékletben található tagnyilvántartást kitöltés után a Szövetség részére szíveskedjenek visszaküldeni.
8. A verseny koordinátora, kapcsolattartója: Tanai Tamás
A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban őt lehet keresni a tanai0011@gmail.com e-mail címen.
Eredményes felkészülést, sikeres versenyzést kíván
a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége!
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