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Изх. № 1а/60/12.11.2019 г.
ДО
НАЧАЛНИКА на РУО на МОН
Уважаема/и г-жо/г-н Началник,
На 07.12.2019 г. от 10.00 ч. ще се проведе XХVII Математически турнир „Иван Салабашев”.
Започнал по инициатива на секцията на СМБ в Стара Загора, турнирът придобива все по-голяма
популярност. През 2018 г. в него участваха повече от 8 000 ученици от цялата страна.
Турнирът се провежда от секциите на Съюза на математиците в България по места под
егидата на РУО на МОН и е предназначен за ученици от 1. до 12. клас. Времето за работа е 60
минути за 1. клас и 120 минути за останалите класове. Състезателните теми са за 1., 2., 3., 4., 5.,
6., 7. клас, обща тема за 8. и 9. клас и обща тема за 10., 11. и 12. клас. Задачите от 1-ва до 10-та
са с избираем отговор, а задачите от 11-та до 15-та – със свободен отговор. Общата тема за
учениците от 10., 11. и 12. клас е съставена от 3 задачи.
Моля за вашето съдействие за разгласяване на това съобщение до всички училища във
Вашия регион. Желаещите да организират турнира 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. Проверката на работите се извършва
от местните организатори, като резултатите на всички участници трябва да се изпратят на
електронен адрес: emilkol@gmail.com. Общото класиране ще се публикува на електронната
страница на състезанието, а най-добре представилите се ще получат медали, грамоти и награди.
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 участник следва да се преведе такса в размер на 3 (три)
лева, но не по-малко от 102 (сто и два) лева, на следната сметка:
ОЛИМПМАТ ЕООД
IBAN: BG73RZBB91551069648216,
BIC: RZBBBGSF,
РАЙФАЙЗЕНБАНК
за турнира „Иван Салабашев”.
Само за дванадесетокласниците, които желаят резултатите им да важат за конкурсни
оценки за приемане в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” (ПУ), ще бъде
предложена отделна тема. За повече информация се обръщайте към г-жа Стоянка Вълчева
(0878641430).
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