
Zapoji� sa môžeš ve¾mi jednoducho prostredníctvom koordinátora - uèite¾a na Vašej škole (spravidla je to uèite¾ 

matematiky alebo fyziky), u ktorého vyplníš prihlášku a zaplatíš stanovený poplatok (viï nižšie) pod¾a toho, akým 

spôsobom sa chceš do sú�aže zapoji�. Môžeš si vybra� z nasledujúcich troch spôsobov: 

1. "A"- obdržíš 20-30 úloh (v závislosti od kategórie) s nároènos�ou od 1 do 5 bodov. Na ich riešenie budeš ma� približne 

6 týždòov od novembra do decembra (presný termín bude uvedený v pokynoch k úlohám). V prípade, že uspeješ a dostaneš 

sa do najvyššieho pásma ako "vynikajúci riešite¾", získaš medzinárodný certifikát ! Ostatní sú�ažiaci dostanú národný 

certifikát s uvedením pásma, v ktorom sa umiestnili.

2. "B" - obdržíš 10 úloh, na riešenie ktorých budeš ma� cca 70 minút. Nároènos� úloh je bodovaná od 1 do 5 bodov, ale v 

skutoènosti sú úlohy trochu z¾ahèené oproti spôsobu "A" tak, aby sa dali stihnú� rieši� v stanovenom èasovom limite.

Samotné riešenie úloh bude prebieha� v rovnakom termíne na všetkých zapojených školách v marci-apríli 2008 pod 

doh¾adom koordinátora v prítomnosti iných sú�ažiacich (podobne ako školská písomná práca) a s meraním èasu tak, aby 

sa zaistilo bodové rozlíšenie a urèenie poradia pri výbere ví�azov.

Spôsobom "B" sa môžeš zapoji� bez oh¾adu na to, èi sú�ažíš spôsobom "A". Najlepší sú�ažiaci v každej kategórii získajú 

medzinárodný certifikát (!) s uvedením miesta, na akom sa umiestnili v konkurencii deviatich krajín ! 27 najlepších získa 

finanèné odmeny (pozri nižšie !) Ostatní sú�ažiaci získajú národný certifikát s vyznaèením pásma, v ktorom sa umiestnili. 

3. "C" - kombinovane "A" + "B"- znamená to, že sa zapojíš obidvoma vyššie uvedenými spôsobmi súèasne (èo umožòujú 

aj termíny konania jednotlivých sú�aží - sú�až "A" od 10. do 12. mesiaca, sú�až "B" - 3. mesiac 2008), èím znaène ušetríš 

na poplatkoch (viï nižšie) a máš zároveò možnos� získa� certifikát v sú�aži "A" a certifikát a finanènú výhru v sú�aži "B" 

!  

Odmeny v sú�aži s meraním èasu

Nako¾ko sú�až "A" aj sú�až "B" majú svoje výhody, odporúèame Ti využi� práve kombinovanú variantu "C", pri ktorej 

sa najprv oboznámiš s èasovo nároènejšími úlohami v korešpondenènej sú�aži "A", pochopíš princíp ich riešenia a tým 

pádom môžeš následne lepšie zabodova� v sú�aži s meraním èasu "B".

Z tých, ktorí sa zapoja kombinovaným spôsobom "C" trikrát za sebou s tým, že tretíkrát sa zapoja ako študenti, vyberieme 

na základe súètu bodov a dosiahnutých èasov vo všetkých troch roèníkoch jedného celkového ví�aza, ktorý získa

!!! Tvoj koordinátor (uèite¾) �a môže prihlási� na našej webovej stránke

do 

100.000,- Sk !!!
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Zapoji� sa môžeš ve¾mi jednoducho prostredníctvom koordinátora - uèite¾a na Vašej škole, u ktorého vyplníš 

prihlášku a zaplatíš stanovený poplatok (viï nižšie) pod¾a toho, akým spôsobom sa chceš do sú�aže zapoji�. 

Môžeš si vybra� z nasledujúcich troch spôsobov: 

1. "A"- obdržíš 20-30 úloh (v závislosti od kategórie) s nároènos�ou od 1 do 5 bodov. Na ich riešenie budeš 

ma� približne 6 týždòov od novembra do decembra (presný termín bude uvedený v pokynoch k úlohám). 

Potom nám zašleš vyplnené tlaèivo s odpoveïami - "odpovedník". My ho v èo najkratšom možnom èase 

vyhodnotíme a zaradíme �a pod¾a výsledku do niektorého z piatich pásiem. V prípade, že uspeješ a dostaneš 

sa do najvyššieho pásma ako "vynikajúci riešite¾", získaš medzinárodný certifikát ! Ostatní sú�ažiaci dostanú 

národný certifikát s uvedením pásma, v ktorom sa umiestnili.

2. "B" - obdržíš 10 úloh, na riešenie ktorých budeš ma� cca 70 minút. Nároènos� úloh je bodovaná od 1 do 5 

bodov, ale v skutoènosti sú úlohy trochu z¾ahèené oproti spôsobu "A" tak, aby sa dali stihnú� rieši� 

v stanovenom èasovom limite. Samotné riešenie úloh bude prebieha� v rovnakom termíne na všetkých 

zapojených školách v marci-apríli 2008 pod doh¾adom koordinátora v prítomnosti iných sú�ažiacich (podobne 

ako školská písomná práca) a s meraním èasu tak, aby sa zaistilo bodové rozlíšenie a urèenie poradia pri 

výbere ví�azov. 

Spôsobom "B" sa môžeš zapoji� bez oh¾adu na to, èi sú�ažíš spôsobom "A". Najlepší sú�ažiaci v každej 

kategórii získajú medzinárodný certifikát (!) s uvedením miesta, na akom sa umiestnili v konkurencii deviatich 

krajín ! 27 najlepších získa finanèné odmeny (pozri nižšie !) Ostatní sú�ažiaci získajú národný certifikát 

s  vyznaèením pásma, v ktorom sa umiestnili. 

O finanèné odmeny v každej kategórii budú sú�ažiaci bojova� na medzinárodných majstrovstvách, na ktoré 

postúpia z každej krajiny iba tí, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v kategórii, èiže spolu po 3 sú�ažiaci 

z deviatich zapojených krajín. 

3. "C" - kombinovane "A" + "B"- znamená to, že sa zapojíš obidvoma vyššie uvedenými spôsobmi súèasne (èo 

umožòujú aj termíny konania jednotlivých sú�aží - sú�až "A" od 10. do 12. mesiaca, sú�až "B" - 3. mesiac 

2008), èím znaène ušetríš na poplatkoch (viï nižšie) a máš zároveò možnos� získa� certifikát v sú�aži "A" 

a certifikát a finanènú výhru v sú�aži "B"  

Nako¾ko sú�až "A" aj sú�až "B" majú svoje výhody, odporúèame Ti využi� práve kombinovanú variantu "C", pri 

ktorej sa najprv oboznámiš s èasovo nároènejšími úlohami v korešpondenènej sú�aži "A", pochopíš princíp ich 

riešenia a tým pádom môžeš následne lepšie zabodova� v sú�aži s meraním èasu "B", ktorá je už obmedzená 

èasom na riešenie úloh. Zo skúseností vieme, že tí, ktorí už podobnú úlohu riešili v sú�aži "A", budú ma� znaènú 

èasovú výhodu v sú�aži "B". (úlohy v sú�aži s meraním èasu "B" nie sú identické s tými, ktoré sú 

v korešpondenènej sú�aži "A" - niektoré však majú rovnakú podstatu). Z tých, ktorí sa zapoja kombinovaným 

spôsobom "C" trikrát za sebou s tým, že tretíkrát sa zapoja ako študenti, vyberieme na základe súètu bodov 

a dosiahnutých èasov vo všetkých troch roèníkoch jedného celkového ví�aza, ktorý získa 100.000,- Sk!                            

Táto sú�až Ti ako jediná umožòuje v takom ve¾kom rozsahu sú�aži� na medzinárodnej úrovni spolu s tisíckami 

iných sú�ažiacich, bez absolvovania vyraïovacích kôl, v pohodlí vlastnej školy alebo škôl v blízkom okolí 

a zároveò si objektívne porovna� svoje schopnosti v medzinárodnej konkurencii rovesníkov. 

Každý sú�ažiaci bude hodnotený v rámci školy a štátu, v ktorom žije a najlepší sú�ažiaci z každej 

kategórie aj v rámci všetkých zapojených krajín!

Podrobnejšie detaily spôsobu hodnotenia úloh a taktiež termíny uzávierok na zaslanie odpovedníkov obdržíš 

prostredníctvom koordinátora spolu so sú�ažnými zadaniami. 

Najmladší žiaci Mladší žiaci Starší žiaci Mladší študenti Starší študenti 

1. miesto - 5.000 Sk 1. miesto - 5.000 Sk 1. miesto - 5.000 Sk 1. miesto - 5.000 Sk 1. miesto - 5.000 Sk 

2. miesto - 3.000 Sk 2. miesto - 3.000 Sk 2. miesto - 3.000 Sk 2. miesto - 3.000 Sk 2. miesto - 3.000 Sk 

3. miesto - 2.000 Sk 3. miesto - 2.000 Sk 3. miesto - 2.000 Sk 3. miesto - 2.000 Sk 3. miesto - 2.000 Sk 

4. miesto - 1.000 Sk 4. miesto - 1.000 Sk 4. miesto - 1.000 Sk 4. miesto - 1.000 Sk 4. miesto - 1.000 Sk 

5.-27. m. - 500 Sk 5.-27. m. - 500 Sk 5.-27. m. - 500 Sk 5.-27. m. - 500 Sk 5.-27. m. - 500 Sk 
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