
Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски” 
Школа по информатика 

Турнир по информатика „За Тортата на Директора” 

Регламент

Статут на турнира 
Открит турнир с индивидуално състезание в три възрастови групи
Работите на състезателите се публикуват.
 
Дата и място на провеждане 
13 декември 2009 г., Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски”, 
ул. „Искър” 61. 
 
Начало:  10:30 часа.
Работните места на състезателите се определят предварително и се оповестяват най-
късно в деня преди състезанието. Местата се заемат най-късно 10 мин. преди началото на 
съответната надпревара.  Време за проба на работната среда – от 9:30 ч.
 
Състезателни условия и групи: 
В индивидуалното състезание всеки състезател работи на отделен компютър. 

Група Клас Брой 
задачи

Състезателно време
(астроном.часа)

Ниво на трудноост на 
задачите

X 10-12 2 2 Трудни
Y 7-9 2 2 Лесна и умерено трудна
Z 5-6 2 2 Лесна и умерено трудна

Езици за програмиране: C, C++, Pascal 
 
Проверка на работите: Чрез автоматична тестова система във всички групи 
 
Класиране
 Класирането се извършва в низходящ ред по сумарния брой получени точки за 
решенията на задачите. При равенство в точките по-предно място се присъжда на 
състезател  с по-малко сумарно време за предаване на задачите, измервано в цели 
минути. При ново равенство се присъжда еднакво място на състезателите с равни 
показатели.

Контестации:
Подаване на контестации – до ½ час след оповестяване тестовите данни и 
предварителните резултати от журито.

Сътезателна такса 
8 лв. за състезател в индивидуалното състезание. Таксата са заплаща в деня на турнира 
при администраторите на проявата. 

Награди 
За победителя във всяка група – Торта, за класираните на места от 1-во до 5-то – 
материални награди осигурени от Microsoft България. За всички останали – пак торти(чки) 
за похапване. + чест и слава!!! 
 
Задължителна регистрация 
Ръководителите от всяко училище (школа) трябва да изпратят предварително заявка-
списък със следните данни на всичките си състезатели.

Трите имена Клас Състезателна група Училище, Град

 най късно до 9 декември 2008 на адрес smgsofia@gmail.com . 

mailto:smgsofia@gmail.com

