III. Országos Vadak Ura Bajnokság
2015/2016
A pécsi Szent Mór Iskolaközpont, a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ, a Kapisztrán Ifjúsági
Alap Alapítvány és a Pécsi Természettudományi Múzeum 2015/2016. tanévben megrendezi a
III. Országos Vadak Ura Bajnokságot. A verseny csapat és egyéni verseny. A verseny két
fordulós. Az I. fordulót a beküldött versenyfüzetek alapján, a döntőt a Szent Mór
Iskolaközpontban lejátszott mérkőzésekkel bonyolítjuk le.
A verseny ismeretanyaga: A verseny a Vadak Ura, természettudományos stratégiai
kártyajáték szabályaira épül. A versenyben résztvevőknek játékos formában a következő
kompetenciákat kell használniuk: anyanyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia,
természettudományi kompetencia, hatékony, önálló tanulás, szociális kompetencia,
kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia. A kártyajáték ismeretanyaga a következő
tantárgyakat érinti: természetismeret, biológia, fizika, földrajz, kémia.
A verseny célja: Segíteni a diákokat abban, hogy játékos formában, élményszerűen
fejleszthessék a kulcskompetenciáikat, növelhessék természettudományos műveltségüket.
A verseny résztvevői: A csapatversenyben 3.-6. évfolyamos diákok (akik 2015 szeptember
1.-ig nem töltötték be 12. évüket) vehetnek részt négyfős csapatokkal. Az egyéni versenyben
nincsenek korosztályos megkötések.
A verseny jellege: A verseny nevezéshez kötött gyakorlati verseny, melyben a
versenyzőknek a Vadak Ura kártyajátékkal játszva kell versenyezniük.
A verseny fordulói:
Az egyéni verseny nem kötött fordulóhoz, de az első fordulón való részvétel előnyt jelent.
Csapatversenyben:
1.forduló: 2016 február 1. és 28. között lejátszott mérkőzések.
2.forduló:2016 március 15. és április 15. között lejátszott mérkőzések.
Döntő: 2016 április 30.
Nevezési határidő: 2016. január 15.
Nevezési díj: nincs
A nevezés módja: Írásban a helstab.akos@gmail.com e-mail címen.
A verseny rendezője a Szent Mór Iskolaközpont, 7621 Pécs, Hunyadi u. 9.
A nevezés után a csapatok minden tagja kap egy kártyacsomagot, amivel a versenyben részt
vehet, valamint egy szabálykönyvet, mely a stratégiai kártyajáték leírását, szabályait
tartalmazza. A csapattagok a következő induló kártyacsomagok közül választhatnak:
Lombhullató erdők, Füves puszták, Szavannák, Esőerdők, Tengerek-óceánok.

I.forduló, egyéni verseny: Az egyéni verseny első fordulója a nevezés időpontjától a verseny
időpontjáig tart. A döntőbe jutáshoz az első fordulón való részvétel nem kötelező. Az egyéni
versenyzők úgynevezett „Tigris Útja” versenyfüzetet kapnak. Ebbe a füzetbe vezethetik a
szintén a versenybe benevezett más játékosokkal lejátszott mérkőzéseiket. A forduló
eredményei alapján a versenyzők szintkártyákat és mester kártyákat kapnak.
I.forduló, csapatverseny: A forduló 2016 február 1.-28.-ig tart. Értékelése az időszakban
lejátszott mérkőzések pontozásával történik. A mérkőzéseket a versenyzők a nevezéskor
kapott versenyfüzetben rögzítik. A versenyfüzetek beküldési határideje március 10. A kitöltött
versenyfüzeteket a Szent Mór Iskolaközpont, 7621 Pécs, Papnövelde u. 1. címre kell
beküldeni. A forduló eredményei alapján a versenyzők „Szintkártyákat” és „Mester kártyákat”
kapnak. Az elő fordulóból minden csapat tovább jut, akiknek érvényes beküldött
versenyfüzetük van.
II.forduló, csapatverseny: A forduló 2016 március 15.-április 15.-ig tart. Értékelése az
időszakban lejátszott mérkőzések pontozásával történik. A mérkőzéseket a versenyzők a
nevezéskor kapott versenyfüzetben rögzítik. A versenyfüzetek beküldési határideje április 22.
A kitöltött versenyfüzeteket a Szent Mór Iskolaközpont, 7621 Pécs, Papnövelde u. 1. címre
kell beküldeni. A forduló eredményei alapján a versenyzők „Szintkártyákat” és „Mester
kártyákat” kapnak.
Országos döntő, csapatbajnokság: A döntőbe a beküldött versenyfüzetek értékelése után a
legjobb 12 csapat jut be, csapatonként maximum 4 fővel. A döntőbe jutásról a csapatokat a
versenybizottság április 25.-én írásban értesíti. A döntő időpontja: 2016. április 30. 9 óra.
Helyszíne: Szent Mór Iskolaközpont (Pécs, Hunyadi u. 9.) A verseny helyszínén a kezdés
előtt legalább 15 perccel kérjük a megjelenést. A verseny helyszínén ingyenes büfét
biztosítunk a résztvevőknek. A verseny 9 órakor megnyitóval kezdődik, melynek során a
versenyzők megkapják a verseny beosztását.
A verseny lebonyolítása: A döntő két fordulóból áll.
Elődöntő: A csapatok minden tagja egyéni mérkőzést játszik valamelyik másik csapat hozzá
sorsolt tagja ellen. Így minden csapat egyszerre négy mérkőzést játszik négy másik csapat
ellen. A mérkőzések ideje maximálisan 20 perc. A csapatok minden tagja az elődöntő
folyamán öt egyéni mérkőzést játszik. Az elődöntő 9:00 órától 10:40 – ig tart.
Döntő: A döntőbe az elődöntő hat legjobb csapata jut be. A csapatok minden tagja egyéni
mérkőzést játszik valamelyik másik csapat hozzá sorsolt tagja ellen. Így minden csapat
egyszerre négy mérkőzést játszik négy másik csapat ellen. A mérkőzések ideje maximálisan
20 perc. A csapatok minden tagja a döntő folyamán öt egyéni mérkőzést játszik. A döntő
11:00 órától 12:40 – ig tart.
A csapatverseny díjazása:
–Az első forduló versenyfüzeteit beküldő minden résztvevő eredményeinek megfelelően
szintkártyákat és mesterkártyákat kap.
–A elődöntőbe jutott minden résztvevő speciális kártyacsomagot kap.
–A döntőbe jutott minden résztvevő speciális kártyacsomagot és oklevelet kap.
–Az első három helyezett érmet és ajándékcsomagot kap.
–Az első helyezett kupát kap.
–Az első helyezett csapat minden tagja egy Amazon Kindle e-book olvasót kap.
–A második helyezett csapat minden tagja egy Samsung Galaxy okostelefont kap.
–A harmadik helyezett csapat minden tagja egy MyAudio Power HD7 tablet-et kap.

Országos döntő, egyéni verseny: A döntőre a nevező új játékosoknak, vagy az első
fordulóban részt vett játékosoknak (nekik a kitöltött versenyfüzetekkel) a döntő kezdetéig,
azaz 2016.04.30. 12:30 óráig lehet nevezni a helyszínen. Időpontja: 2016. április 30. 13 óra.
Helyszíne: Szent Mór Iskolaközpont (Pécs, Hunyadi u. 9.) A verseny helyszínén a kezdés
előtt legalább 30 perccel kérjük a megjelenést. A verseny helyszínén ingyenes büfét
biztosítunk a résztvevőknek. A verseny 13 órakor megnyitóval kezdődik.
Az országos döntő egyéni versenyén bárki részt vehet, aki benevez és a csapatversenyben
nem vett részt. A játékosok egyéni mérkőzéseket játszanak a hozzájuk sorsolt másik
játékosokkal. Eredményeiket versenyfüzetben vezetik. Egy játékossal csak egy érvényes
mérkőzést lehet rögzíteni a versenyfüzetbe. A verseny 120 percig tart és 15:00-kor véget ér. A
versenyfüzeteket 15:00 óráig kell leadni a versenybíróságnál. A döntő eredményeit a
versenyfüzetekben rögzített pontszámok adják meg.
Az egyéni verseny díjazása:
–Az Tigris Útja versenyfüzeteit beadó minden résztvevő eredményeinek megfelelően
szintkártyákat és mesterkártyákat kap.
–A döntőbe nevező minden résztvevő speciális kártyacsomagot kap.
–Az első hat helyezett speciális kártyacsomagot és oklevelet kap.
–Az első három helyezett érmet és ajándékcsomagot kap.
–Az első helyezett kupát kap.
–Az első helyezett egy Amazon Kindle e-book olvasót kap.
–A második helyezett egy Samsung Galaxy okostelefont kap.
–A harmadik helyezett egy MyAudio Power HD7 tablet-et kap.
A verseny szabályai, ismeretanyaga: A vadak Ura kártyajáték szabályai alapján. A
szabálykönyv letölthető a www.fehersolyom.hu weboldalról, illetve levélben küldjük ki az
intézményeknek.
Pécs, 2015. augusztus 28.

