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Propozície k Organiza čnému poriadku predmetovej sú ťaže 

Turnaj mladých fyzikov 
pre 22. ro čník, školský rok 2013/2014 

 
 

1. Zadania súťažných úloh v anglickom jazyku sú uvedené v dodatku 1 

2. Zadania súťažných úloh v slovenskom jazyku sú uvedené v dodatku 2 

3. Zadania súťažných úloh pre krajské kolá sú uvedené v dodatku 3 

4. Pravidlá súťaže zahŕňajúce najnovšie zmeny pravidiel zavedené na medzinárodnej 
úrovni a pravidlá krajských kôl sú uvedené v dodatku 4 

5. Na celoštátnom kole budú v angličtine prebiehať etapy fyzbojov k úlohám 2, 3, 4, 5, 
8, 11, 12, 13, 14, 16, ostatné etapy budú prebiehať v slovenčine. 

6. Termínový plán jednotlivých sústredení a samotnej súťaže: 

• Úvodné sústredenie – 6. až 8. november 2013, Bratislava 

• Krajské kolá – 13. február 2014, Bratislava, Žilina a Košice 

• Celoštátne kolo – 27. až 30. apríl 2013, Bratislava  

• Otvorené rakúske kolo TMF – apríl, máj 2013, Leoben, Rakúsko 

• Výberové sústredenie pred medzinárodným kolom – máj 2013 

• Prípravné sústredenie pred medzinárodným kolom – jún 2013 

• Medzinárodná súťaž – 3. až 10. júl 2014, Shrewsbury, UK 

7. Zloženie družstva na otvorené rakúske kolo TMF určí OK TMF v spolupráci 
s odbornou porotou hneď po skončení celoštátneho kola. V prípade, ak by sa 
otvorené rakúske kolo TMF uskutočnilo pred konaním celoštátneho kola, určí OK 
TMF zloženie družstva s prihliadnutím na výsledky krajských kôl. Vzhľadom na 
podmienky účasti majú prednosť študenti z nižších ročníkov a tí študenti, ktorí sa 
nemôžu zúčastniť na medzinárodnom TMF. 
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Anglické znenie úloh 28.  ročníka Medzinárodného Turnaja Mladých Fyzikov 

3. – 10. júl 2014 
Shrewsbury, UK 

 
1. Invent yourself 
It is known that some electrical circuits exhibit chaotic behaviour. Build a simple circuit with such 
a property, and investigate its behaviour. 
 
2. Hologram 
It is argued that a hologram can be hand made by scratching a piece of plastic. Produce such 
a ‘hologram’ with the letters ‘IYPT’ and investigate how it works. 
 
3. Twisted rope 
Hold a rope and twist one end of it. At some point the rope will form a helix or a loop. Investigate 
and explain the phenomenon. 
 
4. Ball sound 
When two hard steel balls, or similar, are brought gently into contact with each other, an unusual 
‘chirping’ sound may be produced. Investigate and explain the nature of the sound. 
 
5. Loaded hoop 
Fasten a small weight to the inside of a hoop and set the hoop in motion by giving it an initial push. 
Investigate the hoop’s motion. 
 
6. Bubble crystal 
A large number of very small, similar air bubbles float on the surface of a soapy liquid. The bubbles 
will arrange themselves into a regular pattern similar to a crystalline lattice. Propose a method 
to obtain bubbles of a consistent size, and investigate the formation of such a bubble crystal. 
 
7. Pot-in-pot refrigerator 
The ‘pot-in-pot refrigerator’ is a device that keeps food cool using the principle of evaporative 
cooling. It consists of a pot placed inside a bigger pot with the space between them filled with a wet 
porous material, e.g. sand. How might one achieve the best cooling effect? 
 
8. Freezing droplets 
Place a water droplet on a plate cooled down to around -20 °C. As it freezes, the shape 
of the droplet may become cone-like with a sharp top. Investigate this effect. 
 
9. Water bombs 
Some students are ineffective in water balloon fights as the balloons they throw rebound without 
bursting. Investigate the motion, deformation, and rebound of a balloon filled with fluid. Under what 
circumstances does the balloon burst? 
 
10. Coefficient of diffusion 
Using a microscope, observe the Brownian motion of a particle of the order of micrometre in size. 
Investigate how the coefficient of diffusion depends on the size and shape of the particle. 
 
11. Candle Power Plant 
Design a device that converts the heat of a candle flame into electrical energy. Investigate how 
different aspects of the device affect its efficiency. 
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12. Cold balloon 
As air escapes from an inflated rubber balloon, its surface becomes cooler to the touch. Investigate 
the parameters that affect this cooling. What is the temperature of various parts of the balloon as 
a function of relevant parameters? 
 
13. Rotating saddle 
A ball is placed in the middle of a rotating saddle. Investigate its dynamics and explain 
the conditions under which the ball does not fall off the saddle. 
 
14. Rubber motor 
A twisted rubber band stores energy and can be used to power a model aircraft for example. 
Investigate the properties of such an energy source and how its power output changes with time. 
 
15. Oil stars 
If a thick layer of a viscous fluid (e.g. silicone oil) is vibrated vertically in a circular reservoir, 
symmetrical standing waves can be observed. How many lines of symmetry are there in such wave 
patterns? Investigate and explain the shape and behaviour of the patterns. 
 
16. Magnetic brakes 
When a strong magnet falls down a non-ferromagnetic metal tube, it will experience a retarding 
force. Investigate the phenomenon. 
 
17. Chocolate hysteresis 
Chocolate appears to be a solid material at room temperature but melts when heated to around 
body temperature. When cooled down again, it often stays melted even at room temperature. 
Investigate the temperature range over which chocolate can exist in both melted and ‘solid’ states 
and its dependence on relevant parameters. 
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Slovenské znenie ú loh celoštátneho kola 22. ro čníka  
Turnaja Mladých Fyzikov 
27. – 30. apríl 2014, Bratislava 

 

1. Vynájdite sa 
Je známe, že niektoré elektrické obvody vykazujú chaotické správanie. Postavte jednoduchý 
elektrický obvod s takouto vlastnosťou a preskúmajte jeho správanie. 
 
2. Hologram 
Je známe, že hologram je možné vyrobiť ručne pomocou vyškriabania rýh do plastu. Vytvorte 
takýto hologram s písmenami IYPT a preskúmajte, ako funguje. 
 
3. Skrútené lano 
Ak budete skrúcať jeden koniec lana, lano vytvorí v istom momente slučku alebo špirálu. 
Preskúmajte a vysvetlite tento jav. 
 
4. Švitoriace gule 
Ak jemne zrazíme dve tvrdé oceľové gule alebo podobné objekty, môžeme niekedy počuť 
nezvyčajný “švitorivý” zvuk. Preskúmajte a vysvetlite podstatu tohto zvuku. 
 
5. Zaťažená obru č 
Pripevnite na vnútornú stranu obruče malé závažie a potom obruč postrčte. Preskúmajte pohyb 
obruče. 
 
6. Bublinkový kryštál 
Veľké množstvo podobných veľmi malých bubliniek pláva na povrchu mydlovej vody. Bublinky sa 
usporiadajú a vytvoria pravidelný vzor podobný kryštalickej mriežke. Navrhnite metódu výroby 
bubliniek podobnej veľkosti a preskúmajte vznik takýchto bublinkových kryštálov. 
 
7. Chladni čka z hrncov 
Chladnička z hrncov je zariadenie, ktoré uchováva potraviny v chlade využitím princípu chladenia 
vyparovaním. Skladá sa z hrnca vloženého do väčšej nádoby, pričom priestor medzi nimi je 
vyplnený vlhkým poréznym materiálom, napríklad pieskom. Ako sa dá dosiahnuť najlepší chladiaci 
účinok? 
 
8. Mrznutie kvapky 
Umiestnite kvapku vody na platňu schladenú na približne -20 °C. Po čas zamŕzania sa tvar kvapky 
môže postupne zmeniť na kužeľovitý s ostrým špicom. Preskúmajte tento jav. 
 
9. Vodné bomby 
Niektorí študenti sú neefektívni pri bitkách s balónmi naplnenými vodou, pretože sa ich balóny od 
nepriateľa odrazia bez prasknutia. Preskúmajte pohyb, deformáciu a odraz balóna naplneného 
vodou. Za akých podmienok balón praskne? 
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10. Koeficient difúzie 
Pomocou mikroskopu pozorujte Brownov pohyb častice rádovo mikrometrových rozmerov. 
Preskúmajte, ako závisí koeficient difúzie od veľkosti a tvaru častice. 
 
11. Sviečková elektráre ň 
Navrhnite zariadenie, ktoré bude konvertovať teplo z plameňa sviečky na elektrickú energiu. 
Preskúmajte, ako jednotlivé časti tohto zariadenia ovplyvňujú jeho účinnosť. 
 
12. Studený balón 
Keď z nafúkaného balóna uniká vzduch, jeho povrch chladne. Preskúmajte parametre, ktoré 
ovplyvňujú toto chladnutie. Aká závisí teplota rôznych častí balóna od relevantných parametrov? 
 
13. Rotujúce sedlo 
Postavte loptu do stredu rotujúceho sedla. Preskúmajte jej dynamiku a vysvetlite, za akých 
podmienok lopta zo sedla nespadne. 
 
14. Gumový motor 
Skrútená gumená páska sa dá použiť ako zdroj energie napríklad na poháňanie modelov lietadiel. 
Preskúmajte vlastnosti takéhoto zdroja energie a to, ako sa jeho výkon mení od času. 
 
15. Olejové hviezdy 
Na vertikálne vibrujúcej hrubej vrstve viskóznej kvapaliny (napríklad silikónového oleja) v kruhovej 
nádobe môžeme pozorovať symetrické stojaté vlny. Koľko osí symetrie majú pozorované obrazce? 
Preskúmajte a vysvetlite tvar a správanie sa týchto vzorov. 
 
16. Magnetické brzdy 
Na silný magnet padajúci vnútrom neferomagnetickej kovovej rúry pôsobí brzdná sila. Preskúmajte 
tento jav. 
 
17. Čokoládová hysteréza 
Čokoláda sa javí ako tuhá látka pri izbovej teplote, ale roztopí sa pri zohriatí na teplotu ľudského 
tela. Ak ju znova schladíme, často zostane roztopená aj pri izbovej teplote. Preskúmajte teplotný 
rozsah, v ktorom môže čokoláda existovať v kvapalnom aj “pevnom” skupenstve a jeho závislosť 
od relevantných parametrov. 
 



 6 

Úlohy  krajských kôl 22. ro čníka Turnaja Mladých Fyzikov 
13. február 2014, Bratislava, Žilina a Košice 

 
 
 
2. Hologram 
Je známe, že hologram je možné vyrobiť ručne pomocou vyškriabania rýh do plastu. Vytvorte 
takýto hologram s písmenami IYPT a preskúmajte, ako funguje. 
 
3. Skrútené lano 
Ak budete skrúcať jeden koniec lana, lano vytvorí v istom momente slučku alebo špirálu. 
Preskúmajte a vysvetlite tento jav. 
 
5. Zaťažená obru č 
Pripevnite na vnútornú stranu obruče malé závažie a potom obruč postrčte. Preskúmajte pohyb 
obruče. 
 
8. Mrznutie kvapky 
Umiestnite kvapku vody na platňu schladenú na približne -20 °C. Po čas zamŕzania sa tvar kvapky 
môže postupne zmeniť na kužeľovitý s ostrým špicom. Preskúmajte tento jav. 
 
12. Studený balón 
Keď z nafúkaného balóna uniká vzduch, jeho povrch chladne. Preskúmajte parametre, ktoré 
ovplyvňujú toto chladnutie. Aká závisí teplota rôznych častí balóna od relevantných parametrov? 
 
14. Gumový motor 
Skrútená gumená páska sa dá použiť ako zdroj energie napríklad na poháňanie modelov lietadiel. 
Preskúmajte vlastnosti takéhoto zdroja energie a to, ako sa jeho výkon mení od času. 
 
16. Magnetické brzdy 
Na silný magnet padajúci vnútrom neferomagnetickej kovovej rúry pôsobí brzdná sila. Preskúmajte 
tento jav. 
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P r a v i d l á  s ú ť a ž e  T u r n a j  M l a d ý c h  F y z i k o v  
 

1. Súťažiaci 
 

(1) Na stredných školách sa vytvárajú kolektívy žiakov, ktoré do súťaže prihlasujú spravidla 
päťčlenné družstvá. Vedie ich vedúci družstva, spravidla profesor fyziky alebo bývalý 
súťažiaci – absolvent školy. Na jednej škole môže vzniknúť i viac družstiev, rovnako môžu 
vznikať družstvá kombinujúce žiakov z viacerých škôl. Gesciu nad vytvorením družstva môžu 
prebrať aj iné organizácie zaoberajúce sa prácou s mládežou, prípadne priamo OK TMF. 
Do súťaže sa môžu prihlásiť i menej početné, minimálne však trojčlenné družstvá. 

(2) Do súťaže sa môže prihlásiť ľubovoľné družstvo spĺňajúce podmienky určené štatútom. 
OK TMF môže zamietnuť prihlášku druhého a ďalšieho družstva z jednej školy, ak by jeho 
účasť spôsobovala organizačné problémy alebo narušovala korektnosť súťaže. 

(3) OK TMF v propozíciách určí presný termín podania prihlášok, ako aj iné termíny v danom 
ročníku TMF. Prihláška so súhlasom vedenia školy (prípadne organizácie gestorujúcej 
družstvo) je nutnou podmienkou účasti družstva na TMF. Súhlas vedenia školy sa vyžaduje 
aj individuálne pre každého študenta, ktorý súťaží za iné družstvo ako družstvo svojej školy 
a zároveň táto škola prihlásila do súťaže vlastné družstvo. 

(4) V priebehu krajského i celoštátneho kola družstvo nemôže zmeniť svoje zloženie. Družstvo 
postupujúce do celoštátnej súťaže z krajského kola môže zmeniť maximálne troch svojich 
členov. To neplatí, ak družstvo postupujúce do Celoštátneho kola vzniklo zlúčením viacerých 
družstiev alebo individuálnych súťažiacich z krajských kôl. Menovité zloženie družstva sa 
nahlasuje v prihláške na súťaž, pričom neskoršia zmena podlieha súhlasu organizátorov. 

 
2. Priebeh sú ťaže 

 
1) Súťaž začína každý rok vydaním propozícií a publikovaním súťažných úloh.  
2) Zadania úloh publikované v propozíciách vychádzajú zo zadaní pre Medzinárodný TMF. 

OK TMF určí úlohy, ktoré budú prezentované na krajských kolách a rovnako úlohy, ktoré 
budú na celoštátnom kole TMF prezentované v anglickom jazyku. Zadanie úlohy je záväzné 
v tom jazyku, v ktorom bude na súťaži prezentované.  

3) Najneskôr mesiac pred prvým kolom súťaže sa uskutoční Úvodné sústredenie, ktoré je 
neoddeliteľnou časťou súťaže TMF. Na ňom odborníci prezentujú nápady a metodické 
usmernenia k úlohám, aby tak povzbudili študentov k ďalšej práci. Na sústredenie sú pozvaní 
všetci záujemcovia, ak to dovoľujú kapacitné a finančné možnosti. 

4) Súťaž sa skladá z krajských kôl a celoštátneho kola. Krajské kolá prebehnú v krajských 
mestách v termíne určenom v propozíciách, spravidla vo februári alebo v marci. Ak sa 
v niektorom z krajov neprihlásia do súťaže minimálne tri družstvá, OK TMF zabezpečí ich 
konanie jedným z nasledujúcich postupov 
a) Zorganizuje zlúčené krajské kolá pre dva alebo viac krajov. 
b) Určí súťažné miesto pre družstvo zložené z viacerých škôl alebo druhé a ďalšie družstvo 

jednej školy odlišne od požiadavky družstva. 
c) Umožní účasť individuálnym študentom, ktorí doručia najneskôr do dvoch týždňov pred 

termínom konania krajských kôl OK TMF písomné vyhotovenie riešení minimálne dvoch 
úloh. 

5) OK TMF podľa počtu prihlásených družstiev na mieste určí spôsob, akým dané krajské kolo 
prebehne.  

6) Zaradenie družstiev na celoštátnom kole do vopred pripravenej schémy (tzv. turnajového 
pavúka) sa uskutoční losovaním na začiatku súťaže. Každé prihlásené družstvo musí 
absolvovať v celoštátnom kole minimálne dva fyzboje.  

7) O družstvách postupujúcich do finále celoštátneho kola rozhoduje umiestnenie v skupine 
alebo celkový počet získaných bodov v priebehu výberových, prípadne krajských kôl. 
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3. Pravidlá sú ťaže 
 

(1) Súťaž prebieha formou vedeckej diskusie o vopred určených problémoch. 
(2) Vedecká diskusia o riešených problémoch sa uskutočňuje v blokoch, v tzv. fyzbojoch, ktorých 

minimálny počet v krajskom kole je dva a v celoštátnom kole je tri. Fyzboj (fyzikálny súboj) 
prebieha medzi tromi (štyrmi) družstvami v troch (štyroch) etapách tak, že každé družstvo 
v jednej etape zaujme jedno z troch (štyroch) postavení „referent – oponent – recenzent 
– (pozorovateľ)“. Každé družstvo sa vo fyzboji cyklicky vystrieda vo všetkých pozíciách, 
pričom jeho úvodné postavenie je dané vylosovaním a smer cyklenia je definovaný tak, že 
oponujúce družstvo v nasledujúcej etape prechádza do pozície referenta. 

(3) Každá etapa fyzboja začína tým, že oponent zadáva úlohu referentovi, ktorý prehlási, či 
úlohu prijíma alebo odmieta. Pri odmietnutí oponent určuje inú úlohu. Družstvo môže 
v priebehu krajského kola odmietnuť bez penalizácie dve úlohy a v priebehu celoštátneho 
kola štyri úlohy. Odmietanie ďalších úloh v krajskom kole nie je povolené a v celoštátnom 
kole znižuje bodové hodnotenie družstva v priebehu daného a nasledujúcich výberových 
fyzbojov. Družstvo nemôže celkovo odmietnuť v priebehu celoštátneho kola viac ako 7 úloh. 

(4) Jednotlivé vystúpenia v rámci jednej etapy krajského kola vo fyzboji majú nasledujúce časové 
trvania: 

[1 min]  — oponent zadáva referentovi úlohu; 
[1 min]  — referent ju prijíma alebo odmieta; 
[2 min]  — príprava referenta; 
[10 min]  — referent prezentuje svoje riešenie; 
[2 min]  — otázky oponenta na referenta a jeho odpovede; 
[2 min]  — príprava oponenta; 
[3 min]  — oponent hodnotí riešenie referenta; 
[5 min]  — diskusia medzi referentom a oponentom; predlžuje sa o čas, ktorý oponent 

nevyčerpal zo svojho prejavu; 
[1 min]  — sumarizácia diskusie zo strany oponenta (iba ak bol plne využitý čas na 

diskusiu); 
[2 min]  — otázky recenzenta na referenta a oponenta a ich odpovede; 
[2 min]  — príprava recenzenta; 
[2 min]  — recenzent hodnotí referenta i oponenta; 
[1 min]  — záverečné poznámky referenta; 
[3 min]  — otázky poroty. 

(5) Jednotlivé vystúpenia v rámci jednej etapy celoštátneho kola vo fyzboji majú nasledujúce 
časové trvania: 

[1 min]  — oponent zadáva referentovi úlohu; 
[1 min]  — referent ju prijíma alebo odmieta; 
[5 min]  — príprava referenta; 
[12 min]  — referent prezentuje svoje riešenie; 
[2 min]  — otázky oponenta na referenta a jeho odpovede; 
[3 min]  — príprava oponenta; 
[5 min]  — oponent hodnotí riešenie referenta; 
[9 min]  — diskusia medzi referentom a oponentom; predlžuje sa o čas, ktorý oponent 

nevyčerpal zo svojho prejavu; 
[1 min]  — sumarizácia diskusie zo strany oponenta (iba ak bol plne využitý čas na 

diskusiu); 
[3 min]  — otázky recenzenta na referenta a oponenta a ich odpovede; 
[2 min]  — príprava recenzenta; 
[4 min]  — recenzent hodnotí referenta i oponenta; 
[2 min]  — záverečné poznámky referenta; 
[5 min]  — otázky poroty. 
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(6) Každé družstvo, v zastúpení kapitánom, v jednotlivých postaveniach v každej etape nahlási 
porote jedného svojho člena, ktorý ho v danom postavení zastupuje: 

a) Referent predkladá podstatné fakty k riešeniu úlohy, zameriava sa na základné fyzikálne 
údaje. Svoje vystúpenie dopĺňa vopred pripravenou prezentáciou z počítača, fotografiami, 
videozáznamami a podobne. Jeho úlohou je podať vyčerpávajúce riešenie určeného 
problému. V čase, určenom na prezentáciu riešenia, môžu referenta doplniť i ďalší členovia 
družstva krátkym vstupom. Na otázky oponenta, recenzenta a poroty odpovedá referujúci, 
krátke odpovede týkajúce sa konkrétnej časti úlohy môžu poskytnúť aj ostatní členovia 
družstva. Počas záverečných poznámok referent objasňuje už povedané fakty a otvorené 
otázky, nepredkladá nové skutočnosti ani vizuálne materiály. 

b) Oponent vyjadruje svoj názor na prezentované riešenie, na základné myšlienky, použité 
metódy a výsledky získané referentom. Vo svojom hodnotení oponent nielen kriticky poukáže 
na chyby, nejasnosti a nedostatky v riešení, ale pozornosť venuje aj kladom riešenia 
referenta. Oponent sa zaoberá len referentovým vystúpením a prezentovanými výsledkami 
a nepredkladá svoje riešenie.  

c) Recenzent zhodnotí, akým spôsobom zvládli svoje úlohy referent a oponent. Nepredkladá 
nové fakty k riešeniu, ale sústredí sa na už prezentované. Otázky recenzenta smerujú 
k pochopeniu vystúpení referenta a oponenta. 

d) Pozorovate ľ len sleduje priebeh súťaže a nezasahuje do nej. V tomto postavení neurčuje 
družstvo žiadneho konkrétneho člena. 

(7) Každý člen družstva môže v priebehu fyzboja vystúpiť maximálne dvakrát, teda ani jeden člen 
družstva nemôže vystúpiť v priebehu fyzboja vo všetkých funkciách (referent, oponent, 
recenzent). Krátke poznámky doplňujúce vystúpenie družstva sú povolené každému členovi 
družstva. 

(8) Žiaden člen družstva nemôže prezentovať všetky referáty v danom kole súťaže. Ak teda 
napríklad krajské kolo pozostáva z dvoch fyzbojov, referenti musia byť rôzni. Podobne pri 
troch fyzbojoch celoštátneho kola sa musia vystriedať minimálne dvaja referenti. Vo finále 
celoštátneho kola musia vystúpiť traja rôzni členovia družstva.  

(9) Známky získané za prezentáciu sú násobené koeficientmi 3 alebo menej (v celoštátnom kole) 
pre referenta, 2 pre oponenta a 1 pre recenzenta. Referentovi sa na celoštátnom kole znižuje 
koeficient na 2,8 za odmietnutie piatej, na 2,6 pri odmietnutí šiestej a na 2,4 pri odmietnutí 
siedmej rôznej úlohy. Tento koeficient zostáva referentovi počas celej nasledujúcej súťaže, 
ale neaplikuje sa na už uskutočnené fyzboje, ani na finálový fyzboj.  

(10) Všetky úlohy prezentované v jednom fyzboji musia byť rôzne. 
(11) V krajskom kole môže družstvo prijať ľubovoľnú úlohu, ktorú dosiaľ nereferovalo. Družstvo 

oponenta môže zadať ľubovoľnú úlohu. 
(12) V celoštátnom kole môže byť zadaná ľubovoľná úloha s výnimkou úloh, ktoré 

a) referent odmietol, 
b) referent už referoval, 
c) oponent už oponoval, 
d) oponent už referoval. 

(13) Pokiaľ má oponent k dispozícii menej ako 5 úloh, ktoré môže referentovi zadať, rušia sa 
podmienky podľa predchádzajúceho bodu od písmena d) k písmenu b) tak, aby mal oponent 
k dispozícii minimálne 5 úloh. 

(14) Vo finále si každé družstvo vyberie úlohu, ktorú bude prezentovať. Prednosť vo výbere úlohy 
má družstvo, ktoré postúpilo do finále z lepšieho umiestnenia, prípadne s vyšším počtom 
získaných bodov. Výber úlohy družstvo oznámi organizátorom najneskôr hodinu po 
oficiálnom oznámení postupujúcich družstiev do finále. Výber úloh družstiev organizátori bez 
meškania zverejnia. 

(15) Rovnaký postup ako pre finále môže byť zvolený na jeden z výberových fyzbojov 
v celoštátnom kole. Túto skutočnosť musí organizátor súťažiacim družstvám oznámiť 
najneskôr spolu so schémou súťaženia v zmysle čl. 2 bodu 6.  
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4. Porota 
 

(1) Vystúpenia družstiev v súťaži sú hodnotené odbornou porotou. 
(2) Porota krajských kôl a celoštátneho kola TMF je menovaná predsedom OK TMF. Porota 

musí byť najmenej trojčlenná, v celoštátnom kole najmenej štvorčlenná. Tvoria ju 
vysokoškolskí alebo vedeckí pracovníci, stredoškolskí profesori fyziky, univerzitní študenti 
alebo pracovníci z praxe. Člen poroty musí v potrebnej miere ovládať anglický jazyk, byť 
odborne spôsobilý a vopred oboznámený s úlohami a propozíciami súťaže. Vedúci družstva 
žiakov nemôže byť v porote, ktorá hodnotí jeho družstvo. 

(3) Porota hodnotí vystúpenie súťažiacich známkami od 1 po 10, pričom vyššia známka 
zodpovedá lepšiemu hodnoteniu. Pri hodnotení porota zohľadňuje, nakoľko súťažiaci splnili 
svoju úlohu v postavení, ktoré v danom kole mali. Body sú strhávané za nesprávne 
prezentované fakty, chýbajúce časti riešení, ale tiež za nedodržiavanie pravidiel súťaže 
(prezentovanie vlastného riešenia v inom postavení ako referent, málo alebo príliš kritické 
hodnotenie oponenta, zameranie sa recenzenta len na jedného vystupujúceho či suplovanie 
úlohy oponenta recenzentom), nedodržiavanie zásad diskusie a nesprávne využitie 
prideleného času. Porota nezohľadňuje jazykovú stránku prejavu žiakov. 

(4) Nanižšia a najvyššia udelená známka v porote sa spriemeruje a spracuje ako jedna známka. 
Výsledné hodnotenie družstva z danej etapy je priemerná udelená známka násobená 
príslušným koeficientom v zmysle čl. 3 bod 9. 

(5) Priebeh diskusie riadi predseda poroty, určený spomedzi členov každej poroty pre jednotlivé 
fyzboje predsedom OK TMF. Predseda udeľuje i berie slovo vystupujúcim a koordinuje 
činnosti pri diskusii, pričom dbá na striktné dodržiavanie časových limitov. Vo výnimočnom 
prípade povolí predĺženie času na prípravu družstva, ak to vyžadujú vonkajšie okolnosti 
a družstvo o to požiada.  

(6) Hodnotenie výsledkov je verejné. Predseda poroty zabezpečí, aby jej členovia zapísali 
známky už pred prezentovaním hodnotenia zo strany ostatných porotcov. Porotcovia sú na 
požiadanie predsedu poroty alebo kapitána súťažiaceho družstva a povinní svoje bodovanie 
zdôvodniť. 

 
5. Postup na celoštátne a medzinárodné kolo 

 
(1) Do celoštátneho kola TMF postúpia všetky družstvá, ktoré súťažili v krajskom kole a preukázali 

v ňom spôsobilosť na účasť v celoštátnom kole. O pozvaných družstvách rozhodne porota 
príslušného krajského kola. Pozvanie spravidla dostáva len jedno družstvo z každej školy. 
Do celoštátneho kola spravila nemôže postúpiť viac ako sedem študentov jednej školy. OK 
TMF môže zabezpečiť vytvorenie súťažného družstva z individuálnych účastníkov krajských 
kôl.  

(2) Voči rozhodnutiu nepozvať družstvo do celoštátneho kola môže vedúci družstva podať 
do siedmich dní od konania krajského kola odôvodnené písomné odvolanie predsedovi OK 
TMF, ktorý o ňom rozhodne najneskôr do troch týždňov. 

(3) Víťazom súťaže sa stáva družstvo, ktoré vyhralo finále celoštátneho kola. V prípade rovnosti 
bodov sa môže prihliadať na výsledky predošlých kôl súťaže. 

(4) Reprezentačné družstvo pre medzinárodné kolo YPT určí OK TMF na základe výsledkov 
súťaže a pôsobenia súťažiacich na výberovom sústredení. 

(5) Na výberové sústredenie je pozvaných spravidla 10 – 15 študentov. Víťazné družstvo má právo 
nominovať kapitána a dvoch členov družstva, druhé družstvo dvoch členov a tretie družstvo 
jedného člena. Zvyšných členov určí predseda OK TMF, resp. ním poverený člen poroty. 

 
6. Práva a povinnosti sú ťažiacich 

 
(1) Súťažiaci je povinný: 

a) akceptovať pravidlá, podmienky a kritériá súťaže, ako aj pokyny organizátora; 
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b) uhradiť náklady, ktoré organizátorovi súťaže vznikli neodôvodneným porušením jeho 
pokynov. 

(2) Súťažiaci má právo: 
a) vyžadovať od vyhlasovateľa a organizátorov súťaže stanovené podmienky súťaže 

(propozície) a byť s nimi vopred oboznámený; 
b) odvolať sa proti umiestneniu v súťaži prostredníctvom svojho vedúceho družstva formou 

písomnej sťažnosti adresovanej OK TMF priamo na súťaži alebo v priebehu 7 dní 
po skončení súťaže. Odborná komisia TMF je povinná v priebehu 30 dní odo dňa 
doručenia sťažnosti na jej adresu zaujať k nej stanovisko a písomne informovať 
vedúceho družstva o výsledku uzavretia danej sťažnosti; 

c) vyžadovať od organizátora súťaže potvrdenie o účasti, prípadne o umiestnení v súťaži. 


