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ПРОГРАМА 
 

НАЦИОНАЛЕН ПРОЛЕТЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА  
12.06 – 14.06.2015 г.  

 МГ  „Атанас Радев” гр. Ямбол 
 

 

дата час събитие място 

12.06.2015 
13:00 – 19:00 Пристигане и настаняване  По хотели  

19:00 Техническа конференция Учителска стая МГ 

13.06.2015 

7:00 Отключване на залите МГ 

7:30 Настаняване по зали на групи A, B и C МГ 

8:00 Начало на състезанието за групи A, B и C МГ 

10:00 Обсъждане на задачите за групи A, B и C МГ – стая 207 

12:00 Край на състезанието за група C МГ 

13:00 Край на състезанието за групи A, B и C МГ 

13:15 Настаняване по зали на групи D и E  

13:45 Начало на състезанието за групи D и E МГ 

15:00 Обсъждане на задачи за групи D и E МГ – стая 207 

16:00 * За ученици от групи A, B и C. 

Презентация на фирма Chaos Group – 

“Използвани алгоритми и технологии за 

създаване на един от най-успешните 

продукти за 3D визуализация – V-Ray” 

МГ – стая 112 

17:45 Край на състезанието за групи D и E МГ 

20:30 Закриване на състезанието 
МГ – фоайе пред 

учителската стая 

14.06.2015 

7:00 Отключване на залите МГ 

7:30 Настаняване по зали МГ 

8:00 
Начало на контролно на разширен нац. 

отбор – младша възраст (група C) 
МГ 

8:00 
Начало на контролно на разширен нац. 

отбор – старша възраст (група A) 
МГ 

12:00 Край на контролно за група C МГ 

13:00 Край на контролно за група A МГ 

 
*Chaos Group е българска компания, създала един от най-успешните продукти за 3D 

визуализация – V-Ray. Ще имате възможност да научите повече за използваните 

алгоритми и технологии в компанията световен лидер в предоставянето на иновативни 

софтуерни решения за филмовата и развлекателна индустрия и сектора за 

визуализиране. Освен това ще научите какво общо имат българските програмисти с най-

новите филми и сериали, игри, коли и сгради. 

По време на презентацията ще се разиграе на томбола една настолна игра. 


