СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ
В БЪЛГАРИЯ
ПЛОВДИВ

МГ „АКАДЕМИК КИРИЛ
ПОПОВ“ ПЛОВДИВ

РЕГЛАМЕНТ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ИВАН САЛАБАШЕВ“

На 02 декември 2017 г. (събота) от 10:00 ч. в МГ „Академик Кирил Попов“ ще се проведе
XXVI математически турнир „Иван Салабашев“.
Започнал като инициатива на секция на СМБ в Стара Загора, турнирът придоби широка
популярност. През 2015 г. в него участваха повече от 7 000 ученици от цялата страна.
Турнирът се провежда от СМБ-Пловдив под егидата на РУО на МОН. Участниците в него
са ученици от I до XII клас. Времето за работа за учениците от II до XII клас е 120 минути. , а за
учениците от I клас – е 60 минути.
Състезателните теми за II, III, IV, V, VI, VII клас и общата тема за VIII и IХ клас са в
следния формат: задачите с номера от 1 до 10 са с избираем, а от 11 до 15 – със свободен отговор.
Всяка вярно решена задача от първите десет се оценява с по 3 точки, а от следващите пет – с по 6
точки.
Състезателната тема за I клас се състои от 10 задачи.
Общата тема за учениците от X и XI клас е съставена от 3 задачи с по 7 точки с избираем
отговор. XII клас е по формата на изпита за прием в ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Решенията на трите задачи следва да бъдат подробно обяснени.
Резултатите на най-добре представилите се дванадесетокласници ще важат за конкурсни
оценки за прием във Факултета по математика и информатика (ФМИ) при Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски“. За тях темата ще бъде във формат 7 въпроса тест и 1 задача
за решаване.
Най-добре представилите се участници ще получат грамоти и награди.
Класирането на явилите се в МГ „Академик Кирил Попов“ ще бъде публикувано до 06
декември 2017 г. (сряда) на адрес http://www.omg-bg.com
Класирането на приетите във ФМИ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
дванадесетокласници ще се помести на адрес http://fmi-plovdiv.org/index.jsp?id=2338&ln=1
Таксата са заплаща при домакина на гимназията в работни дни след регистрация на адрес
http://sors.omg-bg.com до 01.12.2017 г. (петък).
Работно време от 08:30 до 16:30 часа, тел.: +359 32 643 093.
НАГРАЖДАВАНЕ
Наградите и грамотите ще се връчат официално на 07.12.2017 г. (четвъртък) от 12:00 до
14:00 ч. в канцеларията на МГ „Академик Кирил Попов“ на третия етаж.

