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СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
СЕКЦИЯ БУРГАС

Уважаеми колеги, скъпи ученици и родители!
В периодa от 2 септември до 9 септември 2018 г. в гр. Созопол ще се състои

IX Международен фестивал на младите математици.
Фестивалът ще се проведе под формата на т.нар. математически
боеве, (описани в списание “Mатематика” – броеве 1 и 4 от 2010 г.,
брой 1 от 2011 г., брой 1 от 2012 г. и брой 1 от 2013 г.)

Особености на Фестивала:
•

участие на отбори от българските средни и основни училища от водещите

центрове в математиката в нашата страна;
•

(!!!

ОТНОВО) три възрастови групи: 6 – 7 клас, 8 – 9 клас и 10 – 12 клас;

(класовете са за учебната 2018 / 2019 година);
•

участие на чуждестранни отбори от силни математически центрове;

•
•

жури от висококвалифицирани български и чуждестранни математици;
интересна и атрактивна културна програма;

•

високо ниво на задачите в турнира на математическите боеве;

•

комфортно настаняване на участниците;

•

приятни изненади за всички участници.

Време на провеждане на Фестивала: средата на
втората половина на топлия летен сезон – 02.09.09.09.2018 г.
Място: На брега на Черно море, гр.Созопол – найстария
град
по
българското
черноморско
крайбрежие, град на повече от 2 600 години.
Настаняване на участниците: гр.Созопол - хотел
„Златната рибка”, Хотел „Галатея”, Хотел
„Спартак“, Хотелска база на ТУ.
В програмата на Фестивала са включени:

Математическа битка и турнир на Математическите боеве, разнообразни конкурси
и екскурзии, бал с маски, подаръци за всички участници!

!!! ОТНОВО: В рамките на Фестивала ще се проведе и станалото вече традиционно
за България математическо състезание „30 задачи на 30 езика”, както и иранската
геометрична олимпиада!

Имаме удоволствието да поканим за участие
в Осмия Международен фестивал на младите математици отборите,
представящи своите училища в България и в други държави
в състав: 4 – 6 ученика и 1 ръководител.
Възможно е присъствието на наблюдатели.
Разрешено е участието и на смесени отбори от различни училища!

За участниците във Фестивала:
Пристигане на отборите: 01(02) септември,
отпътуване: 09(10) септември.
Лицa за контакти:
Динко Раднев

(Организационен комитет), тел.: 0887 61 30 69, 0878 17 99 49,
e-mail: mathschool_bs@abv.bg,
smb.burgas@gmail.com

Красимира Миркова (Организационен комитет), тел.: 0888 73 11 01,
e-mail: krassi_mirkova@abv.bg
Емил Колев

(Председател на Жури),

тел.: 0888 91 94 97,
e-mail: emilkol@gmail.com

Моля, заявките за участие изпращайте на krassi_mirkova@abv.bg, с
копие до mathschool_bs@abv.bg.
Програма на Фестивала:
02.09.2018

Пристигане в Созопол.
Церемония по откриване на състезанието.

03.09.2018

Олимпиада – първи тур

04.09.2018

Олимпиада – втори тур

05.09.2018

Олимпиада – трети тур

06.09.2018

Многоезично състезание. Иранска геометрична олимпиада.
Екскурзия. Културна програма.

07.09.2018

Олимпиада – четвърти тур

08.09.2018

Финал
Церемония по закриване на състезанието.

09.09. 2018

Отпътуване
Информация относно условията за участие ще намерите
в приложенията към тази покана.

Срок за потвърждение за участие: 15 август 2018 г.
Динко Раднев
Председател на СМБ – секция Бургас

Информация относно предишните издания може да намерите на следните адреси:

https://www.facebook.com/IFYMSozpol (2015 г., 2016 г., 2017 г.)
https://www.facebook.com/ifym2014 (2014 г.)
https://mathfestsozopol.wordpress.com/ (2013 г.)
http://bgmathfest.wordpress.com (2012 г.)
http://bgmathturnir.cz.cc (2011 г.)
http://sites.google.com/site/bgmatturnir1 (2010 г.)

