
 

ПРАВИЛА НА ДИСТАНЦИОННИЯ ЕТАП НА ОЛИМПИАДАТА 

НА ЛЕОНАРД ОЙЛЕР ЗА 2011/2012 Г. 
 

  

1. Етапът се състои от четири тура. 

 Разписанието им е следното  

(времето е московско, а в скобите е указано и българското време): 

 

Първи тур: четвъртък, 8 декември, 14.00 – 19.00.     (БЪЛГАРСКО ВРЕМЕ: 13.00 – 18.00) 

Втори тур: неделя, 11 декември, 10.00 – 15.00.           (БЪЛГАРСКО ВРЕМЕ:   9.00 – 14.00) 

Трети тур: сряда, 14 декември, 16.00 – 21.00.             (БЪЛГАРСКО ВРЕМЕ: 15.00 – 20.00) 

Четвърти тур: неделя, 18 декември, 9.00 – 14.00.      (БЪЛГАРСКО ВРЕМЕ:   8.00 – 13.00) 

  

2. Туровете са независими един от друг: за да се попадне на регионалния етап на олимпиадата е 

достатъчно да се покаже добър резултат в поне един от тях. Участието във всичките турове не е 

задължително. 

 

3.  Работата трябва да се изпълнява самостоятелно, без странична помощ. Нарушителите ще 

бъдат отстранени от участие в олимпиадата (миналата година това се случи с няколко 

участника). В случай на преписване се отстранява както този, който е преписвал, така и този, от 

когото са преписвали. 

 

4. Разглеждат се само работи на регистрирани в Олимпиадата участници. Регистрацията може 

да се направи тук или на адрес http://euler.mccme.ru/or/euler/Main. 

  

5. Задачите за съответния тур се качват в Интернет на страницата http://matol.ru в момента на 

началото на тура. Готовите работи трябва да бъдат изпратени за проверка или дадени на 

доверените лица от Координационния съвет на олимпиадата не по-късно от посоченото в 

разписанието време за край на тура.  

 

6. Задачите от олимпиадата могат да бъдат оформени по един от следните три начина: 

а) Написани на лист, а после сканирани или фотографирани. 

б) Набрани в текстов редактор. 

в) Набрани в прозореца на личния си кабинет в системата на регистрация на участниците. 

 

7. В началото на първата  страница на работата трябва да бъдат указани: 

- фамилията и името на участника; 

- неговия регистрационен номер; 

- града (селото), училището; 

- класа. 

Условията на задачите НЕ Е НУЖНО да се преписват в работата. 

 

8. Работата, набрана в прозореца на личния кабинет, след завършване на тура се изпраща за 

проверка автоматично. Работите, предадени на доверените лица, се изпращат от последните за 

проверка. Останалите работи трябва да се изпратят на журито в електронно писмо, като се 

съблюдават изложените по-долу правила. 

  

9. Учениците от Русия изпълняват работите си на руски език. Учениците от другите страни, 

където има Национални оргкомитети на Олимпиадата, изпълняват работата на официалния 

език на своята страна или на руски език, ако Националния оргкомитет не е установил други 

правила. За учениците от България работен език е българският език. 

 

10. ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА РАБОТИТЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ ПИСМА 

 

10.1 Работите от първия тур се изпращат на адрес tur1@matol.ru, от втория – на tur2@matol.ru и 

т.н. 

http://euler.mccme.ru/or/euler/Main
http://matol.ru
mailto:tur1@matol.ru
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10.2 Всяка работа се изпраща чрез ЕДНО писмо. Не трябва да се изпраща една работа на части 

с няколко писма. В изключителни случаи се допуска повторно изпращане на работата с 

внесените поправки. В такива случаи се зачита само последната изпратена. 

  

10.3 Писмото с работата трябва да бъде изпратено не по-късно от указаното в т.1 време за край 

на тура. За време на изпращане се счита времето на получаване на писмото на първия 

независим от изпращача пощенски сървър. 

 

10.4 Заглавието (полето „Тема”) на писмото с работата ТРЯБВА ДА ЗАПОЧВА С 

ПЕТЦИФРЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР на автора на работата. След това се пише (на 

кирилица или латиница) фамилията и името на автора и, ако той не живее в Русия, неговата 

страна. 

 

Примери на правилно оформени заглавия: 

15231 Иванов Василий 

21904 Марков Тодор Болгария  

21904 Markov Todor Bulgaria 

  

Примери за НЕПРАВИЛНО ОФОРМЕНИ ЗАГЛАВИЯ: 

Работа во 2 туре олимпиады имени Эйлера Иванова Василия 

Регистрационный номер 15231, Иванов Василий,  

Олимпиада имени Эйлера 

  

10.5 Работите се прилагат към писмата във вид на един или няколко добре читаеми вложени 

файлове, обемът на всеки от които не превишава 1 МБ (ОБЩИЯ ОБЕМ на файловете в писмото 

при това може да превишава 1 МБ) .  

Допустими формати на файловете: .txt, .doc, .rtf, .jpg, .pdf, .tif.  

ФАЙЛОВЕ В ДРУГИ ФОРМАТИ (например, .bmp) НЕ СЕ ПРОВЕРЯВАТ. 

НЕ СЕ ПРИЕМА ИЗПРАЩАНЕТО НА РАБОТАТА ВЪВ ВИД НА  ТЕКСТ В ТЕЛЕ ПИСМО. 

 

НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ АРХИВИРАТ ИЗПРАТЕНИТЕ ФАЙЛОВЕ. 

  

ЗАБЕЛЕЖКА: Намаляването на обема на графичните файлове може да се осъществи с помощта 

на графически редактор, като се заменят цветните файлове с черно-бели и чрез намаляване до 

разумни граници на разрешителната способност. 

  

10.6 НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ работи, изпратени в нарушение на поне едно от правилата 10.1 – 

10.5, а именно: 

    – изпратени след края на тура (т.10.3); 

    – изпратени на части в няколко писма (т.10.2); 

    – с неправилно оформено поле „Тема” (т.10.4); 

    – с текст на работата във вид на теле писмо (т.10.5); 

    – с вложени файлове в недопустим формат или с обем, надхвърлящ 1 МБ (т.10.5); 

    – с файлове с ниско качество, трудни за четене (т.10.5). 

 

11. Резултатите от проверките на работите от всички турове на дистанционния етап и 

списъците с класираните за втория (регионалния) етап ще бъдат публикувани на сайта 

http://matol.ru не по-късно от 12 януари. Резултатите ще бъдат публикувани по 

регистрационните номера на участниците, без да се указват имена и фамилии. 

 

12. Всички въпроси, свързани с олимпиадата, задавайте с електронни писма на адрес 

info@matol.ru или mathschool_bs@abv.bg.  
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