ОБАВЕШТЕЊЕ
41. МЕЂУНАРОДНИ

МАТЕМАТИЧКИ ТУРНИР ГРАДОВА
Београд се 1998. године укључио у Турнир градова преко МД "Архимедес",
коме је то поверио Централни Организациони комитет Турнира из Москве. На
Турниру градова учествују ученици из преко 100 градова широм света.
Током школске 2019/2020. године одржава се 41. Међународни математички Турнир градова на коме Београд такође учествује (преко "Архимедеса"):
 ЈЕСЕЊИ ЦИКЛУС (две фазе: базна и сложена) одржаће се у "Архимедесу" (Београд, Дечанска 6):
- Базна варијанта: 13.10.2019. год. у 14 часова;
- Сложена варијанта: 27.10.2019. год. у 14 часова;
Израда задатака траје: 4 сата (базна) и 5 часова (сложена вар.)
 ПРОЛЕЋНИ ЦИКЛУС (две фазе: базна и сложена) одржаће се у "Архимедесу" (Дечанска бр. 6), у првој половини марта 2019):
- Базна варијанта: тачан термин биће саопштен касније.
- Сложена варијанта: биће саопштено касније.
Израда задатака траје 5 сати
 Постоје две категорије учесника: млађи узраст (VIII раз. ОШ и I раз. СШ)
и старији узраст (II и III раз. СШ, раније је био и IV раз.).
Могу се пријавити и ученици који нису учествовали у претходним фазама
Турнира. Ако је ученик учествовао у неколико фаза, рачуна му се бољи
резултат. Додељују се награде са дипломама и похвале. Додељују их Жири ТГ
за град Београд и Централни Жири ТГ у Москви.
 ЛЕТЊА КОНФЕРЕНЦИЈА ТУРНИРА ГРАДОВА (ФИНАЛЕ) одржаће се
почетком августа 2020. године (вероватно у Русији).
Информације и пријаве: МД "Архимедес" Београд, Дечанска бр. 6, тел.
3245-382 и 3245-383, сваког дана од 9 до 21 час. Пријавите се на време!
О Турниру градова и досадашњим успесима наших ученика шире информације можете добити на интернет-адреси: www.arhimedes.rs
Организациони комитет ТГ
Београд, 15.09.2019.
за ГРАД БЕОГРАД
МД "АРХИМЕДЕС" – Београд
 Летња конференција ТГ за 2019. год. (31.ЛКТГ, 144 учесника ) одржана је 111. августа 2019. год..
у Србији (Рекреативни дечји центар "Букуља" у Аранђеловцу – Буковичка Бања ) у организацији и
на терет" Архимедеса". Била је успешна у сваком погледу. У екипи Београда било је шест ученика.
 За учешће ученика из Београда на Летњој конференцији ТГ претходних неколико година све
трошкове сносио је "Архимедес" , јер од Министарства просвете није добио ни динара.
Учешће ученика (представника Београда) на Летњој конференцији Турнира градова 2020. године
зависиће од тога да ли ћемо обезбедити потребна средства. Знаће се после пролећног кола ТГ.
Иначе, сви трошкови одржавања јесењег и пролећног кола (4 фазе) Турнира градова у Београду
током сваке школске године били су и биће на терет "Архимедеса" (првенствено, од прилога и
помоћи својих чланова и сарадника).
Сви задаци са 20-35. Турнира градова објављени су на сајту: www.arhimedes.rs (рубрика
Међународни турнир градова, на крају), а задатке са свих досадашњих Турнира градова
можете видети на сајту: www.turgor.ru (рубрика Задачи)

