ГРАФИК
„Математика без граници” 2019/2020
Есенен кръг – от 19 до 31 октомври 2019 г.
Зимен кръг - от 27 януари до 10 февруари 2020 г.
Пролетен кръг – от 23 - 31 март 2020 г.
Състезание за допълнителни квоти – 25 или 26 април 2020 г., гр. Стара Загора
Финал – от 3 юли до 6 юли 2020 г.
ЕСЕН 2019
До 19 октомври 2019 г. - училищата изпращат заявка (по образец) за участие на наймалко 10 ученици по електронна поща на адрес: mwb_bg@mathwithoutborders.bg
Не се допуска участието на ученици от други училища.
Не се използват документи (заявка, протокол и др.) от предходни години!
До 20 октомври 2019 г. - организаторите изпращат задачите за есенния кръг, лист за
отговори, ключ за проверка на състезателните работи и образец на протокол за резултатите.
Задачите и ключа се използват единствено за нуждите на училището.
21 – 31 октомври 2019 г. – Провеждане на есенния кръг в удобен за училището ден.
След извършването на проверката на състезателните работи училищата задължително
запознават участниците с резултатите им и начина на изписване на имената им и при
необходимост извършват корекции.
До 3 дни след провеждането на състезанието - училищата изпращат по електронна поща
на mwb_bg@mathwithoutborders.bg протокола с резултатите. Заедно с протокола се
изпраща сканирано копие на банковия документ. Фактури се издават при поискване и посочени в
писмото данни за издаването им в законоустановените срокове.
11 ноември 2019 г. - на електронната страница на турнира www.mathwithoutborders.bg
се публикуват резултатите от есенния кръг.
До 11 декември 2019 г. - по пощата се изпращат сертификати за всички участници и
медали за победителите. (Обръщаме внимание, че Български пощи връщат на подателя
непотърсени до 20 дни пратки!)
ЗИМА 2020
До 25 януари 2020 г. - училищата изпращат заявка (по образец) за участие на най-малко
10 ученици по електронна поща на адрес: mwb_bg@mathwithoutborders.bg.
Не се допуска участието на ученици от други училища.
Не се използват документи (заявка, протокол и др.) от предходни години!
Във всеки от кръговете може да се включват и нови участници- ученици и училища.

До 26 януари 2020 г. - организаторите изпращат задачите за състезанието, лист за
отговори, ключ за проверка на състезателните работи;
Задачите и ключа се използват единствено за нуждите на училището.
27 януари – 10 февруари 2020 г. – Провеждане на състезанието в удобен за училището
ден. След извършването на проверката на състезателните работи училищата задължително
запознават участниците с резултатите им и начина на изписване на имената им и при
необходимост извършват корекции.
До 3 дни след провеждането на състезанието - училищата изпращат по електронна поща
на mwb_bg@mathwithoutborders.bg протокола с резултатите. Заедно с протокола се
изпраща сканирано копие на банковия документ. Фактури се издават при поискване и посочени в
писмото данни за издаването им в законоустановените срокове.
До 22 февруари 2020 г. - На електронната страница на турнира се публикуват резултатите
от зимния кръг.
До 20 март 2020 г. – по пощата се изпращат сертификати за всички участници и медали за
победителите.
ПРОЛЕТЕН КРЪГ
До 21 март 2020 г. - училищата изпращат заявка (по образец) за участие на най-малко 10
ученици по електронна поща на адрес: mwb_bg@mathwithoutborders.bg
Не се допуска участието на ученици от други училища.
Не се използват документи (заявка, протокол и др.) от предходни години!
Във всеки от кръговете може да се включват и нови участници- ученици и училища.
22 март 2020 г. - организаторите изпращат задачите за състезанието, лист за отговори,
ключ за проверка на състезателните работи. Задачите и ключа се използват единствено за
нуждите на училището.
23 март – 31 март 2020 г. – Провеждане на състезанието в удобен за училището ден.
След извършването на проверката на състезателните работи училищата задължително
запознават участниците с резултатите им и начина на изписване на имената им и при
необходимост извършват корекции.
До 3 дни след провеждането на състезанието - училищата изпращат по електронна поща
на mwb_bg@mathwithoutborders.bg протокола с резултатите. Заедно с протокола се
изпраща сканирано копие на банковия документ. Фактури се издават при поискване и посочени в
писмото данни за издаването им в законоустановените срокове.
До 12 април 2020 г. - На електронната страница на турнира www.mathwithoutborders.bg
се публикуват резултатите от зимния кръг
До 10 май 2020 г. – по пощата се изпращат сертификати за всички участници и медали за
победителите.

Определяне на допълнителни квоти за финала
На 25 или 26 април 2020 г. в гр. Стара Загора ще се проведе квалификация за
разпределяне на квоти за индивидуалния финал, ИЗВЪН определените за училището квоти.
Броят на допълнителните квоти ще се уточни след зимния кръг, когато ще се определи
прогнозният брой участници във финала – от квоти и от спечелилите златни медали от Несебър
2019.
Квалификацията в Стара Загора ще се проведе по формàта на турнира – 20 задачи за 60
минути. Класирането ще се извърши за всеки клас поотделно само по резултатите от 25/26
април.
Право на участие при определяне на допълнителните квоти имат носителите на поне 2
медала от дистанционните кръгове - есен, зима и пролет.
Заявките за участие в квалификацията за допълнителните квоти, заедно със сканирано
копие/снимка на платежното се подават чрез училищата до 20 април 2020 г.
Разпределението по часове и класове ще бъде известно до 23 април 2020 г. Резултатите от
квалификацията ще бъдат обявени на училищата до 30 април 2020 г.
ФИНАЛ 2020
гр. Несебър, 3 - 6 юли 2020 г.
До 30 април 2020 г. – Обявяване на класиралите се за финала от състезанието за
определяне на допълнителни квоти
До 11 май 2020 г. – Подаване на заявки за участие (по образец) в индивидуалното и
отборното състезание заедно със сканирано копие/снимка на платежното.
До 30 май 2020 г. – Изпращане на заявки за участие в техническата конференция – по
един представител от училище.
До 20 юни 2020 г. - На електронната страница на турнира се публикува програмата на
турнира и разпределението на състезателите по зали и часове.
3 юли 2020 г. – Техническа конференция.
4 юли 2020 г. – Откриване на турнира; индивидуално състезание.
5 юли 2020 г. – Отборно състезание; награждаване на победителите в отборното
състезание.
6 юли 2020 г. – Церемония по награждаване на победителите; закриване на турнира.

