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Bevezetés
Jelen szabályzatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt (MIVK) elnöksége a verseny tisztaságának és
eszmeiségének megőrzése érdekében hozta létre.
A MIVK önkéntesei a felkért szakemberek segítségével - a jelen szabályzat megalkotásakor - a
már évek alatt kialakult gyakorlatot vették figyelembe. Elsődleges cél, hogy minden résztvevő
számára átlátható szabályozással elősegítsék a versenysorozat sikerét.

1. A szabályzat hatálya
1.1. A szabályzat előírása az MIVK által szervezett, felmenő rendszerű HIV/AIDS
prevenciós versenyekre vonatkozik.
1.2. A nevezés leadásával a csapat és kísérője elfogadja, és magára nézve kötelező erejűnek
ismeri el a versenyszabályzatot. Az MIVK felmenő rendszerű HIV/AIDS prevenciós
verseny valamennyi fordulóján megjelenő felkészítő, sajtó képviselő, meghívott és
vendég a versenyen való megjelenésével, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen
szabályzatban és mellékleteiben foglaltakat.

2. A verseny célja
2.1. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt családi életre, egészséges életmódra történő nevelés
területén betöltött szerepéből adódóan, valamint az emberi segítőkészség, a humanitárius
szemlélet terjesztése céljából az ifjú vöröskeresztesek elméleti tudásának és gyakorlati
ismereteinek fejlesztése érdekében évente megrendezi a felmenő rendszerű HIV/AIDS
prevenciós versenyt. A verseny célja, hogy a fiatalok biztos tudást szerezzenek az
felelősségteljes szexuális magatartásról.
2.2. A versenysorozaton a csapatok a HIV/AIDS prevenció területén megszerzett elméleti és
gyakorlati tudásukról adnak számot.

3. A verseny felépítése
3.1. A versenysorozat az online fordulóból, az országos döntőből és a helyi szokásoknak
megfelelően esetleges megyei fordulóból áll.
3.2. Megyei forduló esetén, a forduló első helyezést elért csapata kerül delegálásra az
országos döntőre. Amennyiben egy megyéből az online fordulón saját kategóriájában
országos első helyezést ér el egy csapat, a megyei verseny részvételétől és eredményétől
függetlenül delegálásra kerül az országos döntőbe. Abban az esetben, ha nincs megyei
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forduló, akkor az adott megye online fordulóra jelentkezett legtöbb pontot elért csapata
kerül delegálásra az országos döntőre.
3.3. Jelen versenyszabályzat a megyei és online fordulóira valamint az országos döntőre
egyaránt érvényesek.

4. Nevezés
4.1. A versenyen való részvétel önkéntes, feltétele az érvényes nevezés, mely az online
forduló kitöltésével történik.
4.2. Az MIVK felmenő rendszerű HIV/AIDS prevenciós versenyre 2 kategóriában lehet
nevezni.
4.2.1. KÖZÉPISKOLAI (IFJÚSÁGI) KATEGÓRIA, a mindenkori iskolarendszernek
megfelelő középiskolai korosztály 9-13. évfolyamig.
4.2.2. FELNŐTT KATEGÓRIA, olyan 18 év felettiek, akik befejezték középiskolai
tanulmányaikat.
4.3. A megyei fordulókra vonatkozó nevezési határidőket a megyei szervezetek önállóan
határozzák meg.
4.4. Ha a megyei vagy online forduló első helyezést elért csapata valamely oknál fogva nem
tud megjelenni az országos döntőn, akkor a helyezésben utána következő csapatot lehet
nevezni.
4.5. Az országos döntőn való részvételre az MIVK által meghívott csapatok jogosultak.
4.5.1. Amennyiben egy csapat versenyen kívül szeretne részt venni a döntőn, ahhoz az
MIVK Elnöksége engedélye szükséges.
4.6. A csapat azonos tagú összetétellel egy kategóriában országos szinten csak egy
alkalommal indulhat.
4.6.1. A 3 főből legfeljebb 1 fő lehet, aki az előző években már vett részt a versenyen
azonos kategóriában.

5. A csapat
5.1. A csapat 3 főből (és legfeljebb 1 fő póttagból) állhat, melyből egy fő csapatkapitány.
5.2. A csapat összetételén, valamint a csapatkapitány személyén (a nevezés leadását
követően) legkésőbb a verseny megkezdésekor lehet változtatni, a helyszíni nevezési
lapon jelölve.
5.2.1. A csapatok nem viselhetnek olyan emblémákat, feliratokat, jelképeket, melyek
sértik a vöröskeresztes alapelveket és a Magyar Vöröskereszt (MVK) eszmeiségét.
Valamint olyan ruházatot sem, ami valamilyen formán felismerhetővé teszi a
delegáló iskolát, települést vagy megyét.

6. Verseny
6.1. Versenyállomások
6.1.1. A versenyfordulók mindegyikén (valamennyi kategóriában) szakmai elméleti,
szakmai gyakorlati és szakmai kreatív állomásokat javasolt kialakítani.
6.1.2. Az országos döntőre érkező csapatoknak bizonyos kreatív feladatokat az országos
forduló napjára kell elkészíteniük (pl.: csapat póló, plakát, stb.), melyek a verseny
alatt kiállításra kerülnek és a verseny pontszámaiba is beleszámíthatnak. Az aktuális
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kreatív feladatokról bővebb információt a mindenki verseny kiírásában kell
közzétenni!
6.1.3. A versenyfeladatok összeállításának és értékelésének alapja
6.1.3.1. Az MIVK által közzétett HIV/AIDS prevenciós szakmai anyag.
6.1.3.2. A témához kapcsolódó aktuális (napi) hírek figyelése, információk
összegyűjtése.
6.2. A versenyfeladat megoldását adott időkereten belül kell teljesítenie, melyet a zsűri a
feladatmegoldás megkezdése előtt ismertet.
6.3. A verseny során, a csapattagok kizárólag a saját tudásukra támaszkodhatnak, külső
technikai vagy személyi segítséget nem vehetnek igénybe (beleértve a mobiltelefont és
más eszközöket).

7. A zsűri
7.1. A felmenő rendszerű HIV/AIDS verseny felügyeletére országos zsűri működik.
7.2. A zsűri döntéseit előre megbeszélt szempontok alapján hozza meg.
7.3. A zsűri tagjai
7.3.1. zsűri elnöke
7.3.2. zsűri alelnökök (3 fő)
7.4. Az országos zsűri tagjai az MIVK HIV/AIDS prevenciós munkacsoport tagjai vagy az
általuk felkért személyek.
7.5. Valamennyi zsűritag köteles részleteiben ismerni a versenyszabályzatot, és részt venni a
zsűri megbeszéléseken.
7.6. A zsűritagok a Vöröskereszt Alapelveinek és a MVK eszmeiségének megfelelően
tevékenykednek.

8. Értékelés
8.1. A csapatok kategóriánként külön kerülnek értékelésre.
8.2. A versenyen értékelésre kerül a szakmai elméleti tudás, a szakmai kreativitás és az
egyéni szakmai ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása.
8.3. A zsűritagok az előre elkészített pontozólap alapján értékelik a csapattagok illetve a
csapatok tevékenységét.
8.4. Az értékelés során töredék pont akkor adható, ha a zsűri összes tagja egyet ért a
döntéssel.
8.5. A helyezést kategóriánként, a feladatlapok, a gyakorlati és a kreatív feladatok összes
pontszáma alapján kell megállapítani.
8.6. Pontegyenlőség esetén, a gyakorlati állomáson szerzett pontokat kell figyelembe venni.
A zsűri a feladatokat előre értékeli és rangsorolja nehézségi szint alapján. Gyakorlati
állomás pontegyenlősége esetén a rangsor első feladata dönti el a helyezést. Ennek a
feladatnak a sorszámát a verseny megkezdése előtt közölni kell a versenyző csapatokkal.
8.7. Általános elvárás, hogy a versenyforduló valamennyi csapata/versenyzője ajándékot
kapjon, az I., II., III. helyezett differenciált (tárgy) jutalomban részesüljön.
8.8. A versenyfordulókat, illetve legalább a megnyitót és/vagy az eredményhirdetést
ünnepélyes keretek között, lehetőleg közszereplők és a média jelenlétében kell
megtartani.
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8.9. A versenyfeladatok pontozása a zsűri által történik a verseny ideje alatt. A kijavított
feladatlapok összesítésére a versenyirodán kerül sor.

9. Kizárás
9.1. A zsűri elnöke a zsűritagok jelzése alapján a versenyből (elért pontjainak
megsemmisítésével egyidejűleg) kizárhatja azt a csapatot, amely a versenyszabályzatban
foglaltakat nem tartja be.

10. Kísérők, nézők, vendégek
10.1. A verseny ideje alatt nem kommunikálhatnak a csapatokkal.
10.2. Amennyiben a verseny nyilvános helyen kerül megrendezésre a versenyzők vállalják az
ezzel járó körülményeket.

11. Sajtó
11.1. A sajtó képviselői az állomásokra a zsűri elnök engedélyével léphetnek be. Az
állomáson belül (a feladatvégzést nem zavarva) a zsűritag által kijelölt helyen
tartózkodhatnak.
11.2. A sajtó képviselői a versenyterepen kötelesek betartani a zsűri, és a rendezőség
utasításait.
11.3. A program sajtó nyilvános esemény. A versenyen készült kép, videó és hanganyag
felhasználható a vonatkozó jogszabályok betartásával.

12. Záró rendelkezések
12.1. A versenyen valamennyi versenyző önkéntesen és saját felelősségére vesz részt.
12.2. A verseny a hatályos Magyar Felsőoktatási felvételi eljárásban pont értéket nem ad.
12.3. A versenyben résztvevő önkéntesek a Vöröskereszt alapelveinek és a MVK
eszmeiségének megfelelően tevékenykednek.
12.4. A versenyszabályzatban nem rendezett kérdésekben az érintett szakmai munkacsoport
vezetősége jogosult dönteni. Döntését a versenyfordulóban érintett valamennyi féllel
ismerteti.
Budapest, 2015. október 2.
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Elnökségi határozat száma: 14/2015(10.16)
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