Xcellence – Versenykiírás
A versenyre mérnök, logisztika és HR érdeklődésű jelentkezőket várunk. Szakmai feladatok
megoldásán keresztül nyerhetsz betekintést a szakma világába. A résztvevők 3 fős csapatokat alkotva
jelentkezhetnek. A selejtező után 5 különböző területről 75 csapat jut a középdöntőbe és ebből a
legjobb 10 kerül be az élő döntőbe.
A verseny kiírója és szervezője a Flextronics International Kft (székhely: 8660 Tab, Munkás u. 28.,
cégjegyzékszám: 14-09-300339), továbbiakban Flex.
A jelentkezéshez keresd meg iskolád helyi szervezőjét, a Regisztráció oldalon látható listából.
Mindannyian a szervezőtöktől kapott regisztrációs kóddal tudtok jelentkezni a versenyre. A
csapattagok kikerülhetnek különböző szakokról, évfolyamokról, de akár különböző iskolákból is.
Kövesd figyelemmel az Xcellence játék menetét honlapunkon, ahol az eredményekről folyamatosan
tájékoztatunk.
Eredményes játékot kívánunk!

Jelentkezési feltételek
A versenyre 3 fős csapatokkal lehet jelentkezni, melyek összeállhatnak különböző szakokról, de
különböző oktatási intézményekből is. A regisztrációhoz a helyi iskola szervezőjétől kell regisztrációs
kódot kérni, ha több oktatási intézményt is képvisel a csapat, akkor bármelyik képviselt intézmény
helyi szervezőjét meg lehet keresni.
A jelentkezéshez további feltétel, hogy a csapat minden tagjának legfeljebb 2 évre visszamenőleg
vagy jelenleg aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie. Tehát aki 2014 előtt végzett már nem
jelentkezhet a versenyre.

Online selejtező – Kvíz
Az első forduló során egy online kvíz sort kell megoldani. A kvíz feladatok között 5 különböző modul
van: két mérnöki (test és rework), egy minőségbiztosítási, egy logisztikai és egy HR. A csapatok
bármelyik modul feladatait megoldhatják, akár az összeset is, majd az eredmények összesítése után
az általuk legjobban teljesített modul eredménye alapján dől el a továbbjutásuk.
Minden egyes modulból a 15 legjobb csapat jut tovább, tehát összesen 75 jut be a középdöntőbe.
Minden csapatnak a legjobb eredménye számít és csak egy modulból juthat tovább. A legjobb
eredmény alatt a modulon belüli legjobb helyezést értjük. Tehát ha az egyik modulból ötödikként
jutna tovább, egy másikból pedig hetedikként, akkor az első eredmény számít jobbnak, annak
ellenére, hogy lehet a másodikon több jó választ adott. Pontegyezőség esetén az idő is számít, tehát
hogy melyik csapat fejezte be korábban az adott modult.
A felületet 2016. Október 27-én 18:00-kor nyitjuk meg. Minden kvíz feladatsort el lehet kezdeni és a
válaszokat is lehet módosítani a határidő előtt, ami 2016. november 09. 24:00. A feladatokkal
kapcsolatban a kerdes@flexcellence.hu címen lehet kérdezni, ezekre a kérdésekre bizonyos
határidőkön belül válaszolunk (részletes határidők az Időzítés menüpont alatt). Az elsődleges

kommunikációs forma az e-mail, más csatornán érkező kérdéseket nem felelősségünk megválaszolni.
A kvíz feladatokat a Flex szakemberei állítják össze és a kérdésekre is adott időpontban válaszolnak.
A továbbjutó csapatokat e-mailben tájékoztatjuk, a honlapon pedig közzétesszük az eredményeket.

Online középdöntő – Esettanulmány
Az online középdöntőn a legjobb 75 csapat, modulonként 15 vehet részt. A selejtezőn szerzett
pontszámokat nem viszik tovább a csapatok, mindenki azonos helyzetből indul. Az elődöntő
feladatokat 2016. november 11-én 18:00-kor kapják meg a csapatok. Az elődöntőn 5 különböző
esettanulmány feladat lesz, modulonként egy. Fontos, hogy minden csapat annak a modulnak az
esettanulmányát kapja, amelyiken továbbjutott. Más esettanulmányt nem lehet választani. Az
esettanulmány feladatok a különböző modulok témaiban lesznek és kreatív, kifejtős jellegűek.
Az esettanulmány megoldásához 2016. november 20. 24:00 óráig kell beadni a feladatot, határidő
után beadott munkákat nem tudunk értékelni. A feladat megoldáshoz egy maximum 10 diából álló
prezentációt, Power Point-ban elkészítve, illetve egy maximum két oldalas vezetői összefoglalót PDF
formátumban kell leadni határidőn belül. A megadott formai kereteken kívül lehet mellékleteket
alkalmazni és ezekre hivatkozni, ezeket mindkét formátumban külön meg kell jelölni. A fő
tartalomban nem hivatkozott mellékleteket nem vesszük figyelembe a pontozásnál. Kérdések esetén
hasonló módszert alkalmazunk, mint selejtezőnél, ezért érdemes megnézni, hogy milyen
időpontokban tudunk válaszolni.
Összesen 10 csapat jut tovább ebből a fordulóból az élő döntőbe. Mind az 5 modulból a legjobb
esettanulmányt kidolgozó csapat biztosan továbbjut. A további 5 csapat bármelyik modulból
kikerülhet. A pályamunkákat a Flex szakemberei pontozzák és választják ki a legjobb 10-et.

Élő döntő
Az élő döntőn a 10 legjobb csapat vehet részt, ennek részleteiről a továbbjutáskor közlünk
információt. A döntő nyelve magyar.

