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Уважаеми участници, 
 
Имаме удоволствието да ви съобщим, че тази година Международният есенен турнир 

по информатика „Джон Атанасов“ ще се проведе от 20.11.2019 до 24.11.2019 в гр. Шумен. 
Негов патрон е президентът на Република България Румен Радев. 

Предварителната програма на турнира е: 
20.11. – ден за пристигане 
21.11. – ден за екскурзия и practice session. 
22.11. и 23.11. – състезателни дни 
23.11. - награждаване 
24.11. – ден за отпътуване.  
Web-сайтът на турнира е достъпен на адрес: 
http://iati-shu.org 
Бихме искали да Ви поканим да участвате в турнира. Състезанието се провежда в две 

възрастови групи – младша/junior (за ученици, родени след 31.12.2003 г.) и старша/senior (за 
ученици от средното училище).  

 
Правила за участие 
В Международния есенен турнир по информатика учениците от България участват в 

отбори от по четири състезатели и до двама ръководители. Допуска се в един отбор да има 
състезатели от повече от една област. Всички регистрирани състезатели от България в 
старшата и в младшата група участват задължително и в Националния есенен турнир, 
съответно в групи А и B.  В Националния есенен турнир  в групи A и B може да участват и 
състезатели от  България, които не са регистрирани за участие в Международния есенен 
турнир. За всяка област (РУО)  общият брой на състезателите за всички възрастови групи (A, B, 
C, D и Е) за Националния есенен турнир  (включващи и участниците в Международния есенен 
турнир) не може да надвишава квотата за областта.  

За участие в Международния есенен турнир са поканени първият и вторият национален  
отбор на България за младша и за старша възраст, формирани според класирането в 
съответните разширените национални отбори (без  учениците, които са били в 12 клас през 
2018-2019 уч. г.) 

Домакините не поемат разноските на регистрираните участници. 
 
Регистрация 
Регистрацията на отбор се извършва чрез изпращане на регистрационна таблица и 

снимки на участниците на адрес iati@shu.bg  с тема registration2019 
Регистрационната таблица се изтегля от следния линк: 
http://iati-shu.org/IATI_REG_FORM_2019.xlsx  
Информацията в страниците SENIOR и/или JUNIOR е задължителна в зависимост от 

възрастовата граница на състезателите. При наличие на съпровождащи гости се попълва 
страница GUESTS. В страница ARRIVAL_INFO  е задължителна информацията за пристигане.  



 
 

XI INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS 
SHUMEN 2019 

www.iati-shu.org 
 

   
   

За всеки участник трябва да бъде изпратена снимка, отговаряща на следните 
изисквания: портретна снимка (не пейзажна!) с размер не по-малък от 3.53 х 3.53 см (100 х 100 
pixels); името на файла със снимката да е образуван от собственото име и фамилията на 
участника, свързани със символа “_” (например Ivan_Petrov). 

Крайният срок за регистрация е 18.10.2019 г. 
При поискване ще ви изпратим поименна покана за регистрирания от вас отбор.  
За въпроси пишете на адрес: iati@shu.bg  
 
 
 

С уважение:   ................................ 
Бисерка Йовчева 

Председател на Организационния комитет 
 


