СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ ГАБРОВО
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“
На 12 октомври 2019 г. (втората събота на месец октомври) ще се проведе
25. МАТЕМАТИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ХИТЪР ПЕТЪР“

1. Организатори на състезанието
Централен организатор на състезанието е екип от математици от СМБ-секция
Габрово, координиран от проф. дмн Румен Даскалов (национален координатор).
Основни локални организатори:
 София - 125 СУ „Боян Пенев“, Димитър Димитров – координатор за София
 Варна - МГ „Д-р Петър Берон“, Евгения Михайлова – координатор за Варна
 Бургас- ОУ „Братя Миладинови“, Ганка Желязкова – координатор за Бургас
Нови локални организатори:
 София и Пловдив – Детска академия на науката, изкуствата и спорта
(ДАНИС), Ирина Шопова – координатор за Академията
 гр. Гоце Делчев – ПМГ“Яне Сандански“, Соня Коджебашева – координатор
за гр. Гоце Делчев
 Перник – Елизабет Игова – координатор за Перник
 Стара Загора (с. Оряховица), Фондация Миню Балкански, Любомир Любенов
– координатор за Стара Загора
 секции на СМБ, начални училища, основни училища, средни училища,
природо-математически или математически гимназии, които осигуряват
участието в състезанието на поне 100 ученика от един град или 50 ученика от
едно училище. (Желателно е новите локални организатори да поканят за
участие при тях и учениците от другите училища в града.) Желаещите да
бъдат локални организатори (т.е. да организират състезанието) трябва
да изпратят до 30.09 e-mail на адрес smb.gabrovo.competitions@gmail.com
за установяване на контакт с националния координатор.

2. Регламент
Състезанието е за ученици от 2. до 8. клас и се провежда втората
събота на месец октомври от 11 часа с продължителност 90 минути.
Състезателните теми са за 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас и обща тема
за 7.–8. клас. Всяка тема включва 10 тестови задачи с избираем отговор и 5
задачи на Хитър Петър със свободен отговор. Темите за съответния клас
включват в основни линии училищния материал по математика от предишния

клас, както и задачи, излизащи извън рамките на стандартния училищен
материал по математика. От предложените 5 отговора на тестовите задачи
точно един е верен. За верен отговор на задачи от 1 до 5 се дават по 2 точки, на
задачи от 6 до 10 се дават по 4 точки и на задачи от 11 до 15 се дават
съответно 6, 7, 8, 9 и 10 точки. За непосочен отговор не се дават точки, а за
грешен отговор се отнема 1 точка. Към получените точки се добавят още 15
бонус точки (за да няма в класирането ученици с отрицателен брой точки).
Не се разрешава използване на калкулатори. Сканирани копия на
бланките за отговори не се изпращат.
Резултатите от състезанието (национално класиране) се публикуват
на интернет-страницата на състезанието – www.smb-gabrovo.com.
Временното класиране ще бъде обявено на сайта www.smb-gabrovo.com
до понеделник. Крайното класиране се определя от националния координатор,
отчитайки получените от състезателите резултати, както и евентуално
възникнали при провеждане на състезанието допълнителни обстоятелства.
Класираните на първите три места получават диплом и медал, като медал
получават само тези, които имат резултат над 50 точки. Не се награждават
ученици, имащи резултат по-малък от 30 точки.
Дипломите и медалите на първенците се изпращат до края на месец
ноември. За София, Варна и Бургас се получават от локалните координатори.
За останалите населени места – се изпращат до съответните нови локални
организатори или до училищата на учениците.

3. Такса правоучастие: 8 лева
(От тези 8 лева 4 лева са за локалните организатори.) Локалните
организатори превеждат полагащите се суми към централния организатор по
сметката на „СМБ – Габрово“ ЕООД и нямат финансови ангажименти към
УС на СМБ.
След приключване на състезанието, локалните организатори изпращат
на централния организатор само файла с резултатите (по образец) и
съхраняват бланките за отговори две седмици.

4. Допълнителна информация (архив със задачи, отговори и класирания):
www.smb-gabrovo.com

5. Заявки за участие и заплащане:
===========================================================

За Габрово
Заявки за участие се приемат до 8 октомври 2019 г.
Състезанието се провежда в ПМГ“Акад. Иван Гюзелев“.
Програма: 09:30 – 10:30
Регистрация
11:00 – 12:30
Работа по състезателните теми
 За колективна заявка изпратете файл-заявка (Zayavka_HitarPetar_2019)
на адрес smb.gabrovo.competitions@gmail.com
 За индивидуална заявка изпратете имейл (а не файл-заявка) на адрес
smb.gabrovo.competitions@gmail.com със следната информация: трите
имена на детето (името напишете с главна буква, последвана от малки);
училище; град; клас.
Тема на имейла: заявка ХП
Пример: Иван Петров Иванов, СУ“Райчо Каролев“, Габрово, 4
Таксата се плаща на място в деня на състезанието.
Бележка: Желателно е да подават заявки и да се записват в училищата само
тези ученици, които са сигурни, че ще се явят на състезанието.
На тел. (066) 827394 или имейл: smb.gabrovo.competitions@gmail.com може да
се свържете с националния координатор на състезанието.
Сумите за участие в Габрово трябва да бъдат преведени по сметка:
„СМБ – Габрово“ ЕООД
IBAN: BG98 UBBS 8141 1010 8340 18
BIC: UBBS BGSF
ОББ – клон Габрово
Суми от 8 лв. до 120 лв. ще се приемат в брой в деня на състезанието.
(Това се отнася за индивидуалните участници и малки училищни заявки).
За издаване на фактури трябва да са известни всички необходими данни за
попълването – име, адрес, булстат и данъчен номер на получателя на
фактурата.
===========================================================

За София
Заявки и записване: до 8 октомври 2019 г.
Записване в стая 402 на 125 СУ „Боян Пенев“, ж.к. Младост 1, до бл.43 или
изпратете приложения образец–заявка на адрес info@iztok-smb.com.
Допълнителна информация може да получите на тел.0988903025, както и на
електронната страница на секция Изток към СМБ (http://iztok-smb.com)

===========================================================

За Варна
Записване: от 2 до 9 октомври 2019 г.
Записването е в делничните дни в „Офис МГ“ на МГ „Д-р П. Берон“ – Варна
от 14:00 до 18:00 часа и на 5.10.2019 г. от 9:00 до 12:00 ч. Допълнителна
информация може да получите на тел. 052 302 108, както и на електронната
страница
на
СМБ
–
Варна
(https://sites.google.com/view/smbvarna)
и
www.facebook.com/smbvarna.
===========================================================

За Бургас
Заявки и записване: от 7 до 10 октомври 2019 г.
Програма: 10:15 – 10:50
Регистрация стая 307
11:00 – 12:30
Работа по състезателните теми
Записването е в делничните дни в стая 407 на ОУ „Братя Миладинови“ от
13:00 до 17:30 часа или изпратете приложения файл-заявка на адрес
pitagor1234@abv.bg. Допълнителна информация може да получите на тел.
0878533984 (Ганка Желязкова от 13:30 до 18:00).
Само за ученици извън гр. Бургас или групови заявки, тя да бъде чрез имейл и
трябва да съдържа следната информация:
 град;
 училище;
 точен пощенски адрес;
 брой състезатели по класове (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 клас съответно);
 ръководител: име, телефон и e-mail за връзка;
 файла-заявка с трите имена на учениците по класове .
За индивидуални заявки изпратете имейл (а не файл-заявка) на адрес
pitagor1234@abv.bg със следната информация: трите имена на детето (името
напишете с главна буква, последвана от малки); училище; град; клас.
Таксата се плаща на място в деня на състезанието.
За издаване на фактури трябва да са известни всички необходими данни за
попълването – име, адрес, булстат и данъчен номер на получателя на
фактурата и да сте превели сумата за участниците на сметка:
„СМБ – Габрово“ ЕООД
IBAN: BG98 UBBS 8141 1010 8340 18
BIC: UBBS BGSF
ОББ – клон Габрово

===========================================================
===========================================================
За София и Пловдив (ДАНИС)
Заявки и записване: от 1 до 8 октомври 2019 г.
За контакт: Ирина Шопова, тел. 0888222863
Информация и регистрационна форма на заявка за участие ще бъдат
публикувани на сайта www.childrens-academy-bg.com, в секция „Новини“, на 1
октомври.
===========================================================
За гр. Гоце Делчев
Заявки и записване: до 8 октомври 2019 г.
Записването е в делничните дни в канцеларията на ПМГ„Яне Сандански“ –
Гоце Делчев от 08:00 до 17:00 часа или изпратете приложения файл-заявка на
адрес sonia.ko@abv.bg. Допълнителна информация може да получите на тел.
0895541621 (Соня Коджебашева от 14:30 до 18:00 ч).
===========================================================
За Перник
Заявки и записване: от 7 до 10 октомври 2019 г. , като изпратите имейл с
трите си имена, училище, град и клас на eli_igova@abv.bg
За контакт: Елизабет Игова
Допълнителна информация може да получите на тел. 0886719592 от 14:00 до
17:00 ч.
===========================================================
За Стара Загора (Фондация Миню Балкански, с. Оряховица)
Заявки и записване: до 10 октомври 2019 г. , като изпратите имейл с трите
си имена, училище, град и клас на talanti_6@abv.bg
За контакт: Любомир Любенов
===========================================================
==========================================================
ВАЖНО!!!
Регламентът на състезанието „Хитър Петър“ предвижда публикуване на
резултатите на участниците на интернет страницата на състезанието.
Който не желае резултатите му да се публикуват, трябва да представи на
съответния локален организатор декларация, подписана от родител.

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/долуподписаната
…………………………………………………………………………………………….
трите имена на родител

не съм съгласен (не съм съгласна) името на моето дете
…………………………………………………………………………………………….
трите имена на детето
……………………………………………………………………………………………………………..
училище, град и клас

да бъде публикувано заедно с получените от него точки в списъка с резултатите от
математическото състезание “Хитър Петър”, 2019 г.
………………
дата

Подпис :……………………………

