
 

 

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

 

На 05.12. 2015 г. в гр. Габрово и гр. Севлиево ще се проведе  

 

XXIV МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ИВАН САЛАБАШЕВ“ 
 

1. Време и място на провеждане –  5 декември 2015 г. (събота)  

ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово 

СОУ „Васил Левски“ – Севлиево 

 

2. Програма:   09:00-10:00 Регистрация 

 10:00-12:00    Работа по състезателните теми 

Резултатите на участниците от област Габрово ще бъдат обявени на сайта на СМБ – Габрово  

(http://www.smb-gabrovo.com). Общото класиране за страната  ще се публикува в Интернет, а 

най-добре представилите се участници ще получат грамоти.  

 

Регламент: Турнирът се провежда от секциите на Съюза на математиците в България по места под 

егидата на РИО на МОМН и е предназначен за ученици от 2. до 12. клас. Времето за работа е 120 

минути. Състезателните теми са за 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. Верен отговор на всяка от първите десет задачи се оценява с по 3 точки, а на 

следващите пет – с по 6 точки. Общата тема за учениците от 10., 11. и 12. клас е съставена от 6 

въпроса с избираем отговор и две задачи, като за верен отговор на всеки от въпросите се получават 

по 6 точки, а за пълно решение на всяка от задачите се получават 22 точки. Решенията на двете 

задачи трябва да бъдат подробно обяснени. 

 

3. Такса правоучастие: 7 лв. 

4. Заявка за участие: до 2 декември 2015 г. - Индивидуални и колективни заявки се изпращат 

от сайта на СМБ-Габрово –  www.smb-gabrovo.com 

 

За Севлиево: (0675) 3 33 06  или 3 33 03  

 

Само за дванадесетокласниците, които желаят резултатите им да важат за конкурсни оценки 

за приемане в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” (ПУ), Технически университет – 

Габрово (ТУ), Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” (ШУ), Русенски 

университет “Ангел Кънчев” (РУ) и Икономически университет– Варна ще има отделна тема с 

формат 6 въпроса тест и 2 задачи за решаване, като времето за работа е 120 минути. За признаването 

на тези резултати съответният участник трябва да се яви на състезанието в Стара Загора.  

  

За участие в Стара Загора  - вижте информацията на   http://smbsz.free.bg. 

 

 

    

      ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СМБ-Габрово: 

Габрово, 12.11.2015 г.                                                                     ( проф. дмн Р. Даскалов ) 
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