
QUIZNIGHT - SZEPTEMBER 29. 20.00 ÓRA TISZApART MOZI 
 

Mi az a QuizNight és mi az a kocsmakvíz? 

 

A QuizNight az angolszász területeken méltán népszerű pubquiz (magyarul bárkvíz, 

vagy kocsmakvíz) műfaj magyarországi változata. A játék -mint a neve is mutatja- 

alapvetően egy kvízjáték, amit jellemzően bárokban, kávézókban, pubokban tartunk 

minden héten, és az itthon népszerű kvízjátékokkal szemben nem egyéni játékosok 

nevezhetnek, hanem csapatok versenyeznek egymással. A nyeremény jellemzően a 

kvíznek otthont adó szórakozóhely által biztosított értékes italnyeremény, amit a 

nyertes csapatok a játék végén fogyaszthatnak el. A játékba minden kötelezettség 

nélkül, akár a játék közepén is be lehet szállni (csupán egy csapatnevet kell kitalálni), 

így a későn érkezőknek is remek szórakozást jelent. 

A bajnokságban való részvételhez a csapatot regisztrálni kell a QuizNight.hu oldalán.  

 

A QuizNight.hu idén ősszel már a 6. Bajnokságát indítja 10 városban és 22 

helyszínen. Ehhez csatlakozik Szolnok és a TISZApART mozi is. 

 

Miként zajlik a bajnokság? 

 

A QuizNight.hu az egyetemi szorgalmi időszakhoz igazodva ősztől tavaszig tart. Idén 

az őszi félév szeptember 29-től december 8-ig, tavaszi január 26-től május 11-ig tart. 

Minden hétfőn este nyolckor kezdődik az adott forduló.  

A Bajnokságra a nevezés ingyenes. A Bajnoksághoz tartozó kvízeken a résztvevő 

csapatok válaszlapjait összegyűjtjük, az elért pontokat pedig a QuizNight.hu 

weboldalon rögzítjük. A honlapon elérhetővé tesszük az összesített (országos) és helyi 

toplistákat is. Az összesített első helyezett a bajnokság végén vándorkupát kap.  

 

Asztalt foglalni a quiznight.hu/asztalfoglalas oldalon lehet. 

 

A döntő 

 

A kvalifikáció az országos toplistáról fog történni. A pontos számokat nem tudjuk 

még közölni, azon fog múlni, hogy hány aktív csapat van. A később csatlakozóknak 

szabad kártyás helyeket ajánlunk fel. 

 

A döntő 2015. május 23-án lesz Budapesten. 

 

Játékmenet 

 

A játék 2+1 fordulóból áll, 40+10 kérdésből. A fődíjat az kapja, aki a 40 kérdésből 

összegyűjthető 45 pontból a legtöbbet szerzi az adott este folyamán. A villámkérdések 

10 kérdésből áll, a nyerteseket külön díjazzuk. 

  

A két 20-20 kérdésesforduló felépítése: 5 beküldött kérdés, 10 kapcsolat kör, 5 

tematikus kérdés; 5 anagramma, 10 normál kérdés, 5 kérdés a "Plusz10-es" körben, 

ahol 10 pontot lehet szerezni. 

  

Fordulónként kicseréljük a válaszlapokat, és egymásnak javítjátok őket.  

 



Extra pontok 

 

Jelvényeket osztunk minden fordulóban vagy fordulón kívül elért extra 

teljesítményért, melyeknek más-más pont értéke van. 

  

A megszerezhető jelvények összege tavaly kb. a negyede volt a bajnokságban 

megszerezhető pontoknak, idén is nagyjából hasonló lesz az arány, valahol 330 pont 

körülre számítsatok. 

  

A csapatoknál feltüntetjük az úgynevezett badgetartalék értéket, ami azt mutatja, hogy 

hány pontot szerezhet még az adott csapat a jelvényekből. 

  

A jelvények általában egyszer kiválthatóak, a módjuk a Jelvények aloldalon található. 

A Fairplay és a Mindig jelen jelvényeket el is veszítheti a csapat. 

 

A jelvényekről bővebben a quiznight.hu/jelvenyek oldalon lehet. 

 

A bajnokság híreit a https://www.facebook.com/quiznight.hu oldalon érdemes 

követni. 

https://www.facebook.com/quiznight.hu

