РЕГЛАМЕНТ
на състезанията по математика за купата „Ум, белият делфин”
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 VII 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 на
електронен адрес mat_delfinite@abv.bg не по-късно от пет дни преди началото на
състезанието. В заявката посочват трите имена на ученика, класа в който учи и телефон за
контакти;
(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.
(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 се подава не по-късно от пет дни преди началото на състезанието на
електронен адрес mat_delfinite@abv.bg.

(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 – Приложение № 1;
(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 не по-рано от един ден преди състезанието тестовете за
състезанието и образец на протокол във формат Excel- Приложение № 2;
(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) 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) Състезанието се провежда в шест кръга: Eсенен турнир, Коледен турнир, Турнир
на националния празник, Пролетен турнир, Великденски турнир и Турнир на звездите.
(2) Състезанието за първи клас се провежда в три кръга - Пролетен турнир, Великденски
турнир и Турнир на звездите.
(3) Датите на провеждането на състезанията се съобразяват с графика на учебното време,
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.
Задачи и жури
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.
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) Участниците от всеки клас, класирани на местата от първо до трето във всяко
едно от състезанията, получават златен, сребърен и бронзов медал и грамота.
(2) Участниците от всеки клас, класирани на местата от четвърто до десето, получават
грамота.
(3) Класираните ученици от 1-во до 10-то място във всяко състезание получават точки за
купата „Ум, белият делфин” – за първо място – 10 т.; за второ място – 9 т.; за трето място – 8;
за четвърто – 7; за пето – 6; за шесто – 5; за седмо – 4; за осмо – 3; за девето – 2; за десето –
1.
(4) Учениците, които са класирани след десето място, не получават точки за генералното
класиране.
Класиране и награди за купата „Ум, белият делфин“
Чл. 14. (1) Учениците, събрали най-много точки, по методиката, регламентирана в чл. 13, ал.
3, от три (за I клас- от двете състезания) състезания за съответната учебна година, получават
покана за участие в „Турнир на звездите”, който ще се провежда в училището – организатор
- Частно СОУ „Делфините“, Старозагорски бани.
(2) Командироването на учениците, получили покана за участие в „Турнира на звездите“ 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) В „Турнир на звездите” се присъждат 10 т. – за първо място, 9 т. - за второ място, 8 т. - за
трето място, 7 т. - за четвърто място, 6 т. - за петомясто , 5 т. - за шесто място, 4 т. - за седмо
място, 3 т. - за осмо място, 2 т. - за девето място и 1 т. - за десето място.
(4) Класирането за всеки клас за купата „Ум, белият делфин” се определя на базата на
половината от събраните точките от трите най-добри резултата от петте състезания и
удвоеният реултат от „Турнира на звездите”.
(5) Класиралите се от всеки клас на първо място ще получат купата „Златен Ум, белият,
делфин ”. Класиралите се от всеки клас на второ място ще получат купата „Сребърен Ум,
белият, делфин”. Класиралите се от всеки клас на трето място ще получат купата „Бронзов
Ум, белият, делфин”.
Заключителни разпоредби
§1. Таксите за правоучастие във всяко едно от шестте състезания за учабната 2011/2012 г. се
определят на 2 лева на ученик. Таксата за правоучастие в ЧСОУ „Делфините“ е 10 лева.
§2. От такса за правоучастие в Коледния турнир се освобождават само тези ученици,
класирани на първо място в Есенния турнир. За останаалите туурнири всички участници
заплащат такса за правоучастие.
§3. За учебната 2011/2012 година календарът на състезанията е следния:
26.11.2011 г. – Есенно състезание (за ученици от II до VII клас)
17.12.2011 г. – Коледно състезание (за ученици от II до VII клас);
18.02.2012 г. – Турнир „Самарско знаме” (за ученици от II до VII клас);
24.03.2012 г. – Пролетно състезание (за ученици от I до VII клас);
21.04.2012 г. – Великденско състезание (за ученици от I до VII клас);
финал 02.06.2012 г. –Турнир „Математически звезди” (за ученици от I до VII клас) - място
на провеждане – Частно СОУ „Делфините“, Старозагорски бани.

Приложение № 1
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
в ...........турнир по математика за купата „Ум, белият делфин“, дата на провеждане....
Училище.......................................................................
Гр. (с.) ................................................................................
Телефон/и за връзка......................................................
Електронен адрес........................................................
Пощенски адрес код на населеното място :..................................................
Броят на участниците по класове е:

I клас:......... ученици
II клас: ......... ученици
III клас:.......... ученици
IV клас:......... ученици
V клас:.......... ученици
VI клас:........... ученици
VII клас:........... ученици
Общо:...............................................
Такса за правоучастие............... изпратена на ..........(дата)
с документ........... (посочва се вида на документа)

Приложение № 2
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