Kandós Ifjúsági Napok 2015
Előfeladatok, első felvonás

Háttal nem kezdünk mondatot, tehát: Ímhol volnánk, egy újabb megmérettetés
küszöbén, ahol ismét el fog dőlni (és ezt az elmúlt évek alátámasztják), hogy az
Óbudai Egyetemen melyik csapatba szorult a legtöbb kreativitás, problémamegoldóképesség, és egy sor egyéb olyan szó, amit amúgy nem használna senki. Aktív időbeli
elhatárolás, simító szerszám, fluxuskondenzátor, adatbázisok, Thevenin-tétel,
anyagszerkezettan, Stohlweissburg.
Gondolkoztunk azon, hogy Comic Sans betűtípussal kéne írni ezt a kis szösszenetet, de
mint ahogyan azt a marék kukoricát, ezt is elvetettük.
Kaptok elég időt ahhoz, hogy megmutassátok magatokat. Hiszünk abban, hogy a
rendelkezésetekre álló időben olyat fogtok alkotni, hogy az Automatika leteszi a haját.



Tudtátok, hogy 1980 előtt is volt KIN? Hát azt tudtátok-e, hogy lesz olyan előfeladat,
ami a csapatotok múltjához kapcsolódik? Nem? Egy picit még lebegtetjük ezt a
hírmorzsát, mert ebben a csomagban nem esik erről több szó.
No, ennyi szerintem elég is bevezetőből, mert egyébként sem rémlik, hogy valaha
elnyúlt volna ilyen hosszúra előfeladat bevezetője, hulljon hát le a lepel az első
előfeladatokról (szóismétlés powaaa):
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I. Hallgatói Összefogás
Mikor: 2014. október 29. (szerda)
Feladat: Gyertek el, mutassátok meg magatokat, hogy elhiggyük, nem csak évente
egyszer léteztek.
Ellenőrzés: aláírásokkal, az Automatika sátránál
Pont: aláírásonként 10 pont, de maximum 1000 pont
Pluszpont: Amelyik csapat eléri a maximum pontszámot, 100 pontot kap.

II. 2014 perc mozgás
Mikor: 2014. november 3-4 (hétfő-kedd)
Jelentkezés:
kosárra 5 fős, partizánra 4+1 fős , röplabdára 5 fős, focira pedig 4 fős csapatok
jelentkezését várjuk csapatnévvel, a csapattagok névsorával, valamint a
csapatkapitányok telefonszámával a 2014percmozgas@gmail.com – címen.
Hol: a Doberdó úti épületben (RKK) és a már jól ismert Kiss Árpád Kollégiumban.
Pont: Igen. A kupás csapatokat külön is pontozzuk, versenyszámok szerint is. Az első
helyezett 500 pontot kap, a második helyezett 450 pontot, és így tovább a kilencedik
helyezettig, aki 100 ponttal vigasztalódhat.

III. Alea iacta est.
Mikorra: Hozzátok el a Kupára.
Feladat: Építsetek minél nagyobb működőképes 3x3-as Rubik-kockát, aminek az egyik
oldala rólatok szóljon, egy másik oldala pedig az Automatikáról.
Pont: Akár 2000 pont
Pluszpont: Keverjétek össze és rakjátok ki, és erről maximum négyperces videót
kérünk. A videót az előfeladatok utolsó leadási határidejéig kell eljuttatnotok hozzánk.
(A kirakás folyamatát nem vághatjátok meg, gyakoroljatok.  )

IV. Emberkerékpárhibrid
Mikorra: Hozzátok el a Kupára
Feladat: Kitalálni, hogy mire gondolt a költő, esetünkben az Automatika víg csapata.
Építsétek meg, táncoljátok el, fessétek le, dobozoljátok be, rátok bízzuk.
Pont: Akár 2000 pont
Pluszpont: Természetesen van. Már csak el kell találni, hogy mire gondolt a költő.
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V. Búbosbanka
Mikorra: Az áprilisi feladatleadásra, pontyos időponty később.
Feladat: Forgassatok dokumentumfilmet a búbosbankáról a szakotok stílusában.
Mindenképp rakjatok fészket a városban.
Pont: Akár 1500 pont
Pluszpont, ha a búbosbankátok a kupa alatt végig búbosbanka lesz.

VI. TiMelApSe
Mikorra: Az áprilisi feladatleadásra, pontyos időponty később.
Feladat: Mutassátok be szakotokat TiMelApSe technikával. Fotókat, videót (maximum
öt percben) várunk.
Pont: Akár 1500 pont
Pluszpont, ha leesik az állunk.
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Kandós Ifjúsági Napok 2015
Előfeladatok
MÁSODIKMENET!
(Igen, egybe, csupa nagybetűvel, mert a kiskapitális most nemmenő)

Állítólag egy társalgás színvonala akkor esik a mélypontra, amikor a felek elkezdenek
vicceket mesélni. Érdekes... Azt ismeritek, hogy 10 féle ember létezik a földön? Aki
ismeri a bináris számrendszert és aki nem? Haha, értitek? Jó mi? Nem? Nem baj.
Egészen biztos, hogy tűkön ülve várjátok, hogy valaki felpezsdítsen benneteket a
vizsgaidőszak fáradalmaiból. Amennyiben ez még nem történt meg akkor mi majd
felrázunk titeket egy újabb adag előfeladat segítségével. A feladatok olvasása közben
látni fogjátok, hogy több videót is kérünk tőletek, ezek hosszát korlátozzátok max. 3-4
perc hosszúságúra a saját és pontjaitok érdekében ;). Megértéseteket köszönjük. Hát
csapjunk a lovak közé! (Ugye, hogy lehet „háttal” mondatot kezdeni? Hassal nehezebb.
Hass, alkoss, gyarapíts. Mégse nehezebb. Na mindegy.)
VII. Véradás
Mikor: Figyeljétek a híreket.
Feladat: A véreteket adnátok a kupáért? Most megtehetitek! Adj egy vért, ments meg
három életet!
Ellenőrzés: Véradáson jelezd melyik KIN Kupás csapat tagja vagy!
Pont: Véradónként 100 pont, maximum 2000 pont.
Pluszpont: Amelyik csapat eléri a maximum pontszámot, 100 pontot kap.

VIII. Csapatinduló
Mikor: Előfeladat leadás, Kupa
Feladat: Írjátok meg csapatotok indulóját, táncoljátok el és rögzítsétek videó
formájában! Azt gondoljátok, hogy ennyivel megelégszünk? A kupán újra elő kell
adnotok szerzeményeteket!
Ellenőrzés: Szemrevételezéssel
Pont: 2000 pont

IX. Római öttusa, görög olimpia
Mikor: Előfeladat leadás, Kupa
Feladat: Emlékeztek még a doppingbotrányoktól mentes sporteseményekre? Mi sem.
Rendezzetek római öttusát vagy görögolimpiát (tudjátok, valami tógás ugra-bugra)
Budapesten. Videós bizonyítékot szeretnénk látni!
Ellenőrzés: Kép, videó
Pont: 2500 pont
Pluszpont: Ha az utca embere nyeri a versenyt, plusz pont. Legyen rendes díjátadó is!

X. Pitt kapitány, Székesfehérvár
Mikor: 2015. 04. 03.
Feladat: Minél többen annál jobb. Látogassátok meg a székesfehérváriakat, és
keressétek meg Pitt kapitányt!
Ellenőrzés: Székesfehérváriak
Pont: Résztvevőnként 100 pont.

XI. Rock’n’OE
Mikor: 2015. április 15.
Feladat: Gyertek el a Rock’n’ OE tehetségkutatóra és szurkoljatok kedvenceteknek,
mindezt úgy, hogy csapatotok színeiben minél punkosabb megjelenéssel hívjátok fel
magatokra a figyelmet.
Ellenőrzés: A bejáratnál
Pont: Résztvevőnként 200 pont.
Pluszpont: Minél kreatívabb, minél feltűnőbb öltözetért jár a pluszpont.

XII. Csapatépítés
Feladat: Asszimilálódj más város kultúrájával, Budapestet és Pest megyét kerüld. ;)
Legyetek hortobágyi csikósok, akár kalocsai paprikák kápráztassátok el a zsűrit, a
folyamatot videó formájában dokumentáljátok!
Ellenőrzés: Ezt a videót végignézzük a változatosság kedvéért. :D
Pont: 3000
Pluszpont: Foglaljátok el az adott várost. Legyen a ti kezetekben az irányítás.

