
Благодійний фонд підтримки математичних олімпіад в Україні «Афіна»
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер»

П’ятий всеукраїнський турнір математичних боїв
Інформаційне повідомлення

На виконання програми роботи з обдарованою молоддю Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер»
та благодійний фонд «Афіна» планують провести П’ятий всеукраїнський турнір математичних боїв
для українських школярів, що навчаються у 7—11-х класах.

Турнір буде проведено з 23 до 30 жовтня 2010 р.

Організатором і координатором турніру є Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер», захід відбу-
деться за підтримки МОН України.

Змагання будуть проведені у трьох вікових групах: молодшій лізі (учні 8-го та молодших кла-
сів), середній лізі (учні 9-го класу) та старшій лізі (учні 10—11-х класів). У програмі турніру заплано-
вані 4 тури математичних боїв, математична карусель,командна олімпіада й усна особиста олім-
піада. 27 жовтня передбачено день відпочинку зі змістовною культурною програмою.

Завдання до турніру готує журі всеукраїнської олімпіади з математики. Турнір буде проведено
в межах осінніх настановчих зборів, що проходитимуть згідно з чинним положенням про всеукраїнські уч-
нівські олімпіади. До участі в заході запрошуються призери всеукраїнської олімпіади з математики, учні
провідних математичних навчальних закладів країни, а також усі бажаючі команди від шкіл чи регіонів
та окремі учасники.

Участь у турнірі братимуть команди в складі 6 учнів (у кожній лізі). З окремих школярів, які ба-
жають брати участь у заході, якщо їхня школа чи регіон не можуть (або не бажають) відрядити повну ко-
манду з 6 учнів, будуть сформовані збірні команди для повноцінної участі в змаганнях.

Щоб зареєструвати команду чи індивідуальних учасників, необхідно до 10 жовтня подати заявку
на участь голові журі Рубльову Богдану Владиславовичу телефонами: (0 44) 533-29-47 (дом.), (0 44)
259-05-32 (роб.), 0 50 561-39-64 (моб.) або/та електронною поштою: b_v@univ.kiev.ua. Разом із заявкою
просимо повідомити також основні відомості про керівника команди, його контактні телефони та елект-
ронну адресу. Просимо також надіслати електронні фотографії кожного учасника та керівника команди.
Заявку на участь можуть подавати викладачі шкіл та вишів, керівники гуртків та факультативів, батьки
та самі школярі. Кожна заявка буде розглянута, та щодо неї буде винесено відповідну ухвалу.

Турнір проводиться на засадах самофінансування. Організаційний внесок за кожного учасни-
ка турніру та керівника команди, що не є киянами, становить 1400 грн, для киян — 350 грн. Сума
внеску включатиме вартість проживання й харчування учасників турніру та керівників за весь період
проведення турніру, кошти на культурну програму, видатки на організацію й проведення турніру. В разі
надання благодійної, спонсорської або іншої допомоги оргкомітет застерігає собі право зменшити вели-
чину організаційного внеску.

Поштова адреса оргкомітету: вул. Лейпцизька, 11а, Київ, 01015.
Телефони: (0 44) 280-75-06, (0 44) 280-53-15.

Організаційний внесок можна сплатити готівкою в касу оргкомітету турніру в місцях проживання
та харчування безпосередньо під час турніру (якщо це буде завчасно узгоджено з оргкомітетом) або
до 15 жовтня безготівково перерахувати на рахунок благодійного фонду «Афіна». Якщо оплата здійс-
нюється безготівково, керівник команди повинен мати копію відповідного платіжного доручення з познач-
кою банку, що посвідчує факт перерахування грошей.

Реквізити благодійного фонду «Афіна»: рахунок № 26001032987431, харківське відділення ки-
ївської міської філії АКБ «Укрсоцбанк», МФО 322012, ідентифікаційний код 36138219.

Оргкомітет.
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