
Versenyfelhívás 
 A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság valamint a Szekszárdi I. Béla Gimnázium és a Bolyai 
Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium által ismét meghirdetésre kerül a 2021. évi, nemzetközi 
rangú, az általános- és középiskolások részére kiírt,  

17. Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny – Kovács 
Győző szellemében 

A verseny célja, hogy az informatikát kedvelő diákok számára lehetőséget biztosítson tehetségük 
kibontakoztatására az általuk elkészített pályamunkák bemutatásával. 

 A versenyzők a következő hat kategóriában küldhetnek be pályaműveket:  

1.Alkalmazói programok (oktatóprogramok, WEB alkalmazások, valamint egyéb, valamely felhasználói 
probléma megoldására készített alkalmazások) 

2. Játékprogramok (A versenyzők saját maguk által készített játékprogramjaikkal versenyezhetnek) 
3. Megépített (digitális) automata berendezés (hardver) és vezérlése (szoftver)*  
4. Számítógépes grafika* (kép, portré, karikatúra…) 
5. Animáció (Számítógéppel előállított animáció) 
6. Számítógéppel támogatott tervezés (CAD programokkal megszerkesztett tárgyak, objektumok, ...) 

* osztatlan kategória, általános és középiskolások együtt versenyeznek  

Nevezési feltételek: A versenyen bárki részt vehet (általános- és középiskolás diákok), aki a vajdasági 
elődöntő napjáig, azaz 2021. május 22-ig a 20. életévét még nem töltötte be. A versenyre egy pályázatot 
több versenyző közösen is készíthet. A nevezés a verseny honlapján, a http://neumann.ibela.sulinet.hu 
címen elérhető online felületen történik. A nevezésnek a pályamunkát bemutató maximum 10 perces 
videót is tartalmaznia kell!  Nevezési határidő: 2021. május 15. A nevezés előtt a pontos feltételek 
megismerése céljából kérjük, olvassa el a versenyszabályzatot! A nevezési határidő után feltöltött 
munkákat már nem tudjuk elfogadni! 

A vajdasági elődöntőt 2021. május 22-én rendezzük meg Zentán, a Bolyai Tehetséggondozó 
Gimnázium épületében, a járványügyi előírások betartásával. 

Ha a járványügyi korlátozások szükségessé teszik, a versenyt online formában fogjuk megtartani. 

Arról, hogy a vajdasági elődöntőről ki jut tovább a szekszárdi döntőbe, a magyarországi zsűri dönt a 
vajdasági verseny eredményei alapján. Erről 2021. június 4-ig küldenek értesítést azoknak a 
versenyzőknek, akik továbbjutottak. A döntő 2021. június 24-25. között, a szekszárdi I. Béla 
Gimnáziumban kerül megrendezésre. A nevezés díjmentes. A versennyel kapcsolatos további 
információkat a neumannzenta@gmail.com e-mail címre írt levélben, illetve 
http://neumann.ibela.sulinet.hu vagy a http://www.bolyai-zenta.edu.rs honlapról lehet megkapni vagy 
Facebook oldalunkról, melyet Neumann Informatikaverseny néven találnak meg.  

 Zenta, 2021. február 20. 

 Bolyai TGK Versenyszervező diákjai és tanárai 


