REGULATIONS
of the mathematical competitions for the “Oum, the white dolphin” tournament
for the academic year 2012-2013
Conditions
Clause 1. The present regulations are being issued in accordance with the orders of § 6d of the
Additional orders and in relation to clause 44, paragraph 2 of the Public education law in the
“educational service” part
Clause 2. The present regulations settle all questions concerning the participation, holding and
reporting of the mathematical contests for the “Oum, the white dolphin” tournament.
Participation conditions
Clause 3. Students from I-VIII grades hold the right to participate in the competitions.
Clause 4. The competitions are held either in the school of the contestants or the hosting school –
“The Dolphins” private school, Starozagorski bani.
Clause 5. (1) The parents of each individual contestant should send a participation application
(Attachment 1) not later than five days before the start of the competition;
(2) The parents of each individual contestant should pay a participation fee, set by the tournament
organizers. The payment should be made by bank transfer to the bank account of "LYUDYANI –
SOU” OOD, Stara Zagora; Cibank JSC,Member of KBC Group,93 Tzar Simeon Veliki str. Stara
Zagora 6000, Bulgaria (Office Phone: +359 42621 630,Fax: +359 42625040; e-mail:
www.cibank.bg)
(3) The parents of each individual contestant should accompany the contestant to the organizer
school not later than 10:00h – 30 minutes before the start of the contest for which they have applied
for;
(4) The parents of each individual contestant should register the student 30 minutes before the start
of the contest for which they have applied for. At the registration office they should present the
contestant’s student ID card as well as a bank statement confirming that the fee has been paid;
Clause 6. (1) The contests can also be held in schools, where there are students willing to participate
in the contest as well as where the needed conditions have been provided for the contest;
(2) The collective application (Attachment 2) should be sent not later than five days before the start
of the competition.
(3) The application (paragraph 2) includes information about the school where the contest will be
held, the number of students from each class; an e-mail address where the contest materials will be
sent
(4) The application (paragraph 2) should be sent together with information about the fee, paid by
bank transfer to the bank account given in clause 5, paragraph 2 – date and bank, sum transferred

(5) The organizers will send the tests for the contest to thе applicants, as well as answer sheets
(Attachment 3 – for I-IV grades; Attachment 4 – for V – VIII grades) and a protocol in Excel format
(Attachment 5)
(6) The materials (paragraph 5) will be sent to the electronic address given by the school, willing to
participate in the contest.
(7) The school where the contest will be held should provide an atmosphere appropriate for an
honest and fair contest
(8) The organizers will send the correct answers to the contestant schools.
(9) Not later than 3 days after the contest has been held, the results, reported in the protocol
according to paragraph 4 will be sent to the e-mail address of the organizer school.
Structure of the contest
Clause 7 (1) The tournament for the students of II – VIII grades will be held in four rounds:
Autumn, Winter, Spring and the final round called “Mathematical stars”.
(2) The tournament for grade I will be held in two rounds – Winter, Spring and then “Mathematical
stars” .
(3) When the contest dates are being arranged, the 2012-2013 school timetables, approved by order
of the Minister of education, will be taken into consideration.
Clause 8 (1) The contest lasts 60 minutes.
(2) The number of problems for students from the lower grades is 20, 15 of which have a number of
possible answers and the other 5 have a free answer.
(3) The number of problems for the students of higher grades is 25, 20 of which have a number of
possible answers and the other 5 have a free answer.
(4) The problems are taken from the Mathematics study contents for the relevant class.
(5) The answers should be filled in the form of the given template (Attachment 3 – for I-IV grades;
Attachment 4 – for V-VIII grades).
Problems and jury
Clause 9 (1) The problems are composed by a committee, assigned by order of the principal of the
organizer school.
Clause 10 (1) Each school, where a competition is held, must assign a committee that will mark the
tests.
(2) Each correctly solved problem gains 1 point.
(3) The results are written down in a protocol, which must consist of the student's full name, school,
place of residence, total number of points, result from the last five problems, total time of problem
solving. (Attachment 5).

Paragraph 11. The protocols (clause 10, paragraph 3) must be sent by email not later than three days
after the competition has been held.
Competition rating
Clause 12 (1) The rating is made according to the different classes.
(2) The rating is made on the base of the number of problems solved.
(3) When two students have solved an equal number of problems, the student with the better rating
is the one who has solved more free-answer problems.
(4) When two students have solved an equal number of problems, including an equal number of
free-answer problems, the student with the higher rating is the one who spent less time solving the
problems.
(5) The rating must be announced not later than 7 days after the competition has been held and must
be published on the website of the organizer school.
Competition prizes
Clause 13 (1) The prizes for each of the three competitions are gold, silver and bronze medals and a
diploma.
(2) The number of students who receive medals in each competition is up to 6 % of the total number
of competitors - 2% receive a gold medal, 2% - silver and 2% gold.
(3) The medalists also receive diplomas. 2% of the contestants ranked just below the medalists will
also receive diplomas.
Final round of the "Oum, the white dolphin" tournament
Clause 14 (1) The contestants who received the most points out of the three (two for grade I)
contests for the respective school year will receive a participation invitation for the final round "Mathematical stars", which will be held in the organizer school - “The Dolphins” private school,
Starozagorski bani.
(2) The transportation of the students who received a participation invitation for the "Mathematical
stars" contest and their teachers and parents must be paid for by the contestants.
(3) The rating of each class for the "Oum, the white dolphin" tournament is determined on the basis
of half of the total amount of points gained from the three contests and the doubled result of the
"Mathematical stars".
(5) The students from each grade who have been rated first will receive the "Oum, the white
dolphin" golden cup. The students from each grade who have been rated second will receive the
"Oum, the white dolphin" silver cup. The students from each grade who have been rated third will
receive the "Oum, the white dolphin" bronze cup.

Final regulations
§1. The participation taxes for each contest (Autumn, Winter, Spring) for the academic 2012/2013
are determined using the following formula: x.5 USD where x is the number of students who wish
to participate in the contest.
§2. The participation tax for "The Dolphins" private school, Starozagorski bani is 15 USD for each
contest, including the final contest.
§3. In accordance to the regulations of clause 46c, paragraph 8 of the National education law, the
help of the school board can be requested for the organization of the tournament.
§4. For the academic 2012/2013, the calendar of the contests is as follows:
until 01.11.2012 - Autumn contest (for students of grades II-VII)
until 03.03.2013 - Winter contest (for students of grades II - VII)
until 24.03.2013 - Spring contest (for students of grades I - VII)
final 15.06.2013 - "Mathematical stars" contest (for students of grades I-VII) - place of conduction "The Dolphins"private school, Starozagorski bani.

Attachment 1 for clause 5, paragraph 1
INDIVIDUAL PARTICIPATION APPLICATION
in ....................................... mathematical contest for the "Oum, the white dolphin" cup
date of conduction..........................
From .................................................................................................................grade.......
Town (village) ....................................................................
Telephone number(s)..........................................................
Email....................................
Address, post code:...............................................
Dear organizers,
I declare the participation of .....................................................................................
in.................................................................................................................
The participation tax will be paid
on the day of the contest
/sent to........(date) with document............(the type of document must be stated)/.
Parent(s):
..............................................
.................................................

Attachment 2 for clause 6, paragraph 2
COLLECTIVE PARTICIPATION APPLICATION
in .................................... mathematical contest for the "Oum, the white dolphin" cup
date of conduction........................
School.......................................
Town (village)..............................................................
Telephone number.....................................................
Email.......................................
Address, post code............................................................
Number of participants according to grades:
Grade I:...... students
Grade II:....... students
Grade III:....... students
Grade IV:....... students
Grade V:........ students
Grade VI:........ students
Grade VII:....... students
In total:.............................................
Participation tax..................... sent on..........(date)
with document...........(type of document must be stated)

Attachment 3 for clause 6, paragraph 5 and clause 8, paragraph 5
CONTEST TALON FOR THE ............................CONTEST
Grade...............date......................
Your place is................floor..........,room №..................
Contestant full name..............................................................................
School/town/village....................................................
Problem answers Problem

Answer - FILLED BY STUDENT

Filled by the
marking teacher

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Working time:......................(number from 20 do 60) minutes (filled by quaestor)
Quaestor(s):..............................(full name and signature)

Attachment 4 for clause 6, paragraph 5 and clause 8, paragraph 5
CONTEST TALON FOR THE........................................ CONTEST
Grade...............date........................
Your place is.............floor......., room №................
Full name of the
contestant.......................................................................................................................................
School/town/village.................................................
Answers of the problems Problem

Answer - FILLED BY STUDENT

Filled by the
marking teacher

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Working time:....................... (number from 20 to 60) minutes (filled by the quaestor)
Quaestor(s):.................................... (full name and signature)

Attachment 5 for clause 6, paragraph 5 and clause 10, paragraph 3
PROTOCOL
of the mathematical contest held on
on............201...
name,
surname,
family
name

/

name,
surname,
family
name

school

grade

number of
correctly
solved
problems

number of correctly
solved problems out
of the last 5
time in
problems
minutes

РЕГЛАМЕНТ
на състезанията по математика за купата „Ум, белият делфин”
учебна 2012- 2013 г.
Общи положения
Чл. 1. Настоящият регламент се издава в съответствие с разпоредбите на § 6г от
Допълнителните разпоредби и във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за народната просвета в
частта „образователна услуга”.
Чл. 2. Настоящият регламент урежда всички въпроси свързани с участието, провеждането и
отчитането на състезанията по математика за купата „Ум, белият делфин”.
Условия за участие
Чл. 3. Право на участие в състезанията имат ученици от I до VIII клас.
Чл. 4. Участниците се състезават или в училището, в което са ученици, или в училището
организатор - Частно СОУ „Делфините”, Старозагорски бани.
Чл. 5. (1) Родителите на всеки индивидуален участник подават заявка за участие
(Приложение № 1) не по-късно от пет дни преди началото на състезанието;
(2) Родителите на всеки индивидуален участник заплащат такса за правоучастие,
определена от организаторите на турнира, като я превеждат по банковата сметка на
"ЛЮДЯНИ - СОУ" ООД, гр. Стара Загора; БУЛСТАТ: 201795201; гр. Стара Загора, бул. „Цар
Симеон Велики” 92, ет. 4, ап. 14; BG 57BUIB 9888 1030 2533 00; BIC: BUIBBGSF;
„СИБАНК” ЕАД - клон Стара Загора; за участниците от чужбина - по банкова сметка Cibank
JSC,Member of KBC Group,93 Tzar Simeon Veliki str. Stara Zagora 6000, Bulgaria (Office Phone:
+359 42621 630,Fax: +359 42625 040; e-mail: www.cibank.bg)
(3) Родителите на всеки индивидуален участник придружават участника до училището
организатор не по-късно от 10:00 ч. – 30 минути преди началото на състезанието, за което са
заявили участие;
(4) Родителите на всеки индивидуален участник извършват регистрация на участника 30
минути преди началото на състезанието, за което са заявили участие, като представят на
длъжностното лице на регистрацията ученическа карта или ученическа книжка, както и
банков документ за платена такса;
Чл. 6. (1) Състезанията могат да се проведат и в училища, в които има желаещи ученици и
където има осигурени условия за провеждане на състезанието;
(2) Колективната заявка (Приложение № 2) се подава не по-късно от пет дни преди началото
на състезанието.
(3) Заявката по ал. 2 включва данни за училището, в което ще се провежда състезанието, брой
ученици от всеки клас; електронен адрес, на който да бъдат изпращани материалите за

състезанието;
(4) Заявката по ал. 2 се придружава с данни за плащането на таксата за правоучастие на всеки
ученик по банковата сметка посочена в чл. 5, ал. 2 – дата и банка, преведена сума.
(5) Организаторите изпращат на заявилите участие тестовете за състезанието, талони за
отговори (Приложение № 3 – за I-IV клас; Приложение № 4 – за V-VIII клас) и протокол
във формат Excel (Приложение № 5);
(6) Материалите по ал. 5 се изпращат на служебния електронен адрес на училището, заявило
участие.
(7) Училището, в което се провежда състезанието, осигурява атмосфера на честна и
справедлива надпревара.
(8) Организаторите изпращат на заявилите участие верните отговори, с които в училищата
участници се извършва проверката.
(9) Не по-късно от 3 дни от провеждане на състезанието резултатите, отразени в протокола по
ал. 4 се изпращат на електронния адрес на училището – организатор;
Структура на състезанието
Чл. 7. (1) Турнирът за учениците от II – VIII клас се провежда в четири кръга: Eсенно
състезание,

Зимно

състезание,

Пролетено

състезание

и

финалното

състезание

„Математически звезди”.
(2)

Турнирът за първи клас се провежда в два кръга – Зимно състезание, Пролетно

състезание и състезание „Математически звезди” .
(3) Датите на провеждането на състезанията се съобразяват с графика на учебното време за
учебната 2012-2013 г., утвърден със заповед на министъра на образованието, младежта и
науката и се актуализира ежегодно.
Чл. 8. (1) Състезанието се провежда за 60 минути.
(2) Броят на задачите за учениците от начален етап на основно образование е 20, от които 15
са с избираем отговор, а 5 – със свободен отговор.
(3) Броят на задачите за учениците от прогимназиален етап на основно образование е 25, от
които 20 са с избираем отговор, а 5 – със свободен отговор.
(4) Задачите са от учебното съдържание по математика за съответния клас.
(5)

Отговорите се попълват в талон

по образец

Приложение № 4 – за V-VIII клас).

Задачи и жури

(Приложение № 3 – за I-IV

клас;

Чл. 9. (1) Задачите се съставят от комисия, назначена със заповед на директора на училището
– организатор.
Чл. 10. (1) Проверката се осъществява от комисии в училищата, в които се провежда
състезанието.
(2) Всяка вярно решена задача се оценява с 1 точка.
(3) За резултатите се попълва протокол, в който се отбелязват трите имена на участника,
училището, населеното място, сборът от точки, резултатът от последните пет задачи, времето
за решаване на задачите (Приложение № 5).
Чл. 11. Протоколите по чл. 10, ал. 3 се изпращат по електронна поща най-късно до три дни
след провеждане на състезанието.
Класиране в състезанието
Чл. 12. (1) Класирането се извършва по класове.
(2) Класирането се извършва по брой решени задачи.
(3) При равен брой решени задачи на по-предно място се класира участникът, който е решил
повече задачи от задачите със свободен отговор.
(4) При равни показатели - общ брой решени задачи и брой решени задачи със свободен
отговор по-напред в класирането е този ученик, който е изразходвал по-малко време за
решаването на задачите.
(5) Класирането се обявява не по-късно от 7 дни от провеждането на състезанието и се
публикува на интернет страницата на училището-организатор.
Награди за всяко състезание
Чл. 13. (1) Наградите във всяко едно от трите състезания са златен, сребърен и бронзов медал
и грамота.
(2) Броят на учениците, които получават медали във всяко състезание е до 8 % от броя на
участниците – 2 % получават златен медал, 2 % - сребърен и 2 % бронзов.
(3) Медалистите получават и грамоти. Грамоти получават и още 2% от броя на участниците,
класирали се непосредствено след медалистите

Финален кръг на турнира за купата „Ум, белият делфин“
Чл. 14. (1) Учениците, събрали най-много точки от трите (за I клас- от двете състезания)
състезания за съответната учебна година, получават покана за участие във финалния кръг
„Мтематически звезди”, който ще се провежда в училището – организатор - Частно СОУ
„Делфините“, Старозагорски бани.

(2) Командироването на учениците, получили покана за участие в състезанието
„Математически звезди“ и техните учители или родители е за сметка на участниците.
Командироването може да се осъществи от бюджета на училището в съответствие с § 48, ал.
1, т. 3 от ПЗР на Закона за бюджета на република България за 2012 г. (ДВ бр.99, 16.12.2011 г.),
за сметка на училищното настоятелство или чрез спомоществователи.
(3) Класирането за всеки клас за купата „Ум, белият делфин” се определя на базата на
половината от събраните точки от трите състезания и удвоения резултат от състезанието
„Математически звезди”.
(5) Класиралите се от всеки клас на първо място ще получат купата „Ум, белият, делфинзлатен”. Класиралите се от всеки клас на второ място получават купата „Ум, белият, делфинсребърен”. Класиралите се от всеки клас на трето място получават купата „Ум, белият,
делфин- бронзов”.
Заключителни разпоредби
§1. Таксите за правоучастие във всяко състезание (Есенно, Зимно, Пролетно) за учебната
2012/2013 г. се определят по формулата 20 лв. + х.2 лв., където х е броя на участниците в
състезанието на ученик.
§2. Таксата за правоучастие в ЧСОУ „Делфините“, Старозагорски бани, е 15 лева за всяко
едно от състезанията, включително и финалното състезание.
§3. В съответствие с разпоредбите на чл. 46в, ал. 8 от Закона за народната просвета при
организирането на турнира може да се иска съдействието на училищното настоятелство.
§4. За учебната 2012/2013 година календара на състезанията е следния:
до 01.11.2012 г. – Есенно състезание (за ученици от II до VII клас)
до 03.03.2013 г. – Зимно състезание (за ученици от II до VII клас);
до 24.03.2013 г. – Пролетно състезание (за ученици от I до VII клас);
финал 01.06.2013 г. –Състезание „Математически звезди” (за ученици от I до VII клас) място на провеждане – Частно СОУ „Делфините“, Старозагорски бани.

