СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
UNION OF BULGARIAN MATHEMATICIANS
1113, София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 8,
1113 Sofia, 8, Acad. G. Bonchev Str.
тел. 02 873 8076, 0888 674599
tel. + 359 2 8738076, +359 888 674599
smb@math.bas.bg ▪ smb.sofia@gmail.com ▪ www.math.bas.bg/smb

Изх. № 1а/63/12.11.2019 г.
ДО
НАЧАЛНИКА на РУО на МОН

Уважаема/и г-жо/г-н Началник,

Отборното математическо състезание „30 задачи на 30 езика“ ще се проведе на
7 декември, събота, от 14:00 до 16:30 ч. Състезанието „30 задачи на 30 езика“ датира от
2006 година. През първите години се провеждаше в София, а в периода 2011-2018 г. е част
от Фестивала на младите математици в Созопол. Отборите са от 3-6 души, които решават
30 задачи с избираем отговор в рамките на 2,5 астрономически часа (150 минути), без да
имат право да ползват техника и/или литература. Всяка задача е на различен език.
Отборът трябва да се ориентира в условието ѝ и да избере един от петте дадени отговора,
от които точно един е верен. Отговорите сами по себе си също могат да носят информация
за смисъла на задачата. За верен отговор се печелят по 5 точки; за непопълнен по 1 точка.
Отборът разполага и с таблица на участващите езици, написани всеки на собствения му
език. Трябва да се определи кой номер задача на какъв език е и как се казва този език на
български. В тази част от бланката се печели по 1 точка за всеки верен отговор.
Състезанието се провежда в 3 възрастови категории: 6-7 клас, 8-9 клас, 10-12 клас, а при
заявка (както в последните издания) - и „13-99 клас“.
Време за провеждане – събота, 7 декември, 13:30-16:00 или 14:00-16:30.
Желаещите да организират състезанието да се обадят до 22.11.2019 г. на тел.:
0888123169 (г-жа Иванка Стоянова) или на електронния адрес: vstoyanova41@gmail.com,
за да получат темите и указания за провеждане на състезанието.
Таксата правоучастие се определя от организаторите в зависимост от разходите,
които предвиждат да направят. Събирането на таксите от учениците трябва да става от
упълномощен от организаторите икономически субект (фирма на СМБ, настоятелство или
др.) чрез банкова вноска и/или касова бележка. За всеки отбор следва да се преведе такса
в размер на 10 (лева) лева на следната сметка:
ОЛИМПМАТ ЕООД
IBAN: BG73RZBB91551069648216,
BIC: RZBBBGSF,
РАЙФАЙЗЕНБАНК
за състезанието 30 задачи на 30 езика

София, 12.11.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Журито: (п)
(доц. Ивайло Кортезов)

