САОПШТЕЊЕ из Математичког друштва „Архимедес“
Завршена Летња конференција
Међународног математичког Турнира градова (2018)
После Међународне математичке олимпијаде, најзначајније математичко такмичење у свету је
Међународни математички турнир градова, а по својој суштини (концепција, садржај), а нарочити по
лепоти (квалитету) задатака, то је можда најбоље међународно математичко такмичење у свету (за
средњошколце). На њему сваке године учествује око 100 градова широм света, има четири фазе током
школске годиен и завршницу - Летњу конференцију (финале), као веома успелу комбинацију класичног
такмичења и истраживања, увек почетком августа, на којој учествује само 6070 најбољих ученики на
основу резултата у претходним фазама турнира (а по позиву Централног Оргкомитета из Москве). За
резултате у четири фазе Турнира током године награде додељују организатори у градовима-учесницима
Турнира (према својим могућностима), као и Централни жири Турнира са седиштем у Москви.

Град Београд успешно учествује на Турниру градова непрекидно већ 20 година (преко Математичког друштва „Архимедес“) и до сада се такмичило 690 ученика, а на летњим
конференцијама 65 ученика из Београда.
Управо је завршена овогодишња Летња конференција (финале) Међународног
математичког Турнира градова, 30. по реду, одржана од 3. до 11. августа 2018. године у
Русији (Република Адигеја, надомак Кавказа, 2000 км од Москве).
На основу резултата у претходним фазама Турнира, из Београда су учествовала три
ученика Математичке гимназије (који су додатно похађали и "Архимедесову" математичку
школу): Страхиња Гвоздић (1. раз.), Добрица Јовановић (1. раз.) и Лазар Корсић (3. раз.) и
постигли су изванредан успех, тј. били су међу најуспешнијима: и добили награде првог
степена (ранг: златне медаље) са одговарајућим дипломама "за максимални напредак у
решавању задатака из датих тема" (како пише у образложењу Жирија).
Вођа екипе била је професорка Драгана Стошић Миљковић (стални сарадник „Архимедеса“).
Организатор пута на 30. Летњу конференцију Турнира градова за ученике из Београда, као и раније, било је Математичко друштво "Архимедес" из Београда.
Трошкове учешћа наше екипе на Турниру градова за школску 2017/2018. годину, посебно,
на финалу (Летњој конференцији ТГ), сносио је „Архимедес“, јер већ трећу годину Министарство
просвете, науке и технолошког развоја није дало ни динара за ово међународно такмичење, чак
га је за школску 2017/2018. годину, из необјашњивих разлога, изоставило из Календара
такмичења ученика у Републици Србији!.
Све честитке нашим ученицима за постигнутe резултатe на овогодишњем Међународном
математичком Турниру градова, а посебно на финалу овог Турнира – 30. Летњој конференцији
Турнира градова!
Београд, 12.08.2018.
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