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Komitet  Organizacyjny  Mistrzostw  Polski  w  Grach  Matematycznych  i  Logicznych 
 
Informacje w sprawie przeprowadzenia finału krajowego we Wrocławiu. 
 
1. Finał krajowy odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 21-22 maja 2016. 

 Pierwsza część finału odbędzie się 21 maja 2016 (sobota) w godz. 12
00

-13
00 

(kat. CE), 12
00

-13
30 

(kat. CM), 12
00

-14
00 

(kat. C1), 12
00

-15
00 

(pozostałe kategorie), głównie w  salach audytoryjnych 

Zintegrowanego Centrum Studenckiego Politechniki Wrocławskiej, budynek C-13 

(tzw. „serowiec“), Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25 (obok Gmachu Głównego 

Politechniki, w rejonie pl. Grunwaldzkiego). 

 Informacje o salach będą podane w dniu zawodów przy wejściu do budynku i w samym 

budynku C-13, również w punkcie informacyjnym, umieszczonym na parterze tego budynku.  

 Druga część finału krajowego odbędzie się 22 maja 2016 (niedziela) w godz. 8
00

-9
00 

(kat. CE), 

8
00

-9
30 

(kat. CM), 8
00

-10
00 

(kat. C1), 8
00

-11
00 

(pozostałe kategorie), w  tych samych budynkach i w tych 

samych salach.  

W drugim dniu zawodów Jury, zgodnie z Regulaminem Konkursu, zastrzega sobie prawo do 

selekcji zawodników po pierwszym dniu zawodów. 
 

2. Uczestnicy powinni zgłosić się, w pierwszym dniu zawodów, pod wskazany adres najpóźniej 

30 minut przed rozpoczęciem zawodów oraz zabrać ze sobą, oprócz dowodu tożsamości i niniejszego 

zawiadomienia (proszę je wydrukować z naszej strony www), papier i przybory piśmienne (długopis, 

ołówek, kolorowe flamastry). W drugim dniu wystarczy przyjść ok. 10-15 min przed zawodami. 

Nie wolno korzystać ani z tablic matematycznych, ani z kalkulatorów; należy również wyłączyć 

telefony komórkowe. Przypomina się zawodnikom o przestrzeganiu zasady fair play. 
 

3. Wyniki pierwszej części finału (pierwszego dnia zawodów) zostaną ogłoszone, w dniu 21 maja br w 

holu budynku C-13: dla kategorii CE i CM ok. godz. 15
00

; dla kategorii C1 ok. godz. 16
00

; dla 

kategorii C2 ok. godz. 17
00

; dla pozostałych kategorii ok. godz. 19
00

. Odpowiedzi do zadań I dnia 

zostaną ogłoszone: dla kat. CE i CM – o godz. 14
00

, dla pozostałych kategorii o godz. 15
15

.  

Postaramy się również podać wyniki I dnia zawodów na naszej stronie www (Finał krajowy 2015/16). 
 
4. Punkt informacyjny będzie czynny 21 maja br w holu budynku C-13 od godz. 10

00
  (także, 

od godz. 7
30

,  w drugim dniu zawodów). Tam też będą potwierdzane ewentualne delegacje. 
 
Ogłoszenie odpowiedzi do zadań II dnia zawodów nastąpi 22 maja br o godz. 11

30
 w holu 

budynku C-13 (dla kat. CE i CM – o godz. 10
00

). 

Ogłoszenie wyników i uroczystość wręczenia dyplomów, pucharów i nagród laureatom, 

rozpocznie się o godz. 15
00

  w Auli Politechniki Wrocławskiej, Gmach Główny, budynek A-1, 

I piętro, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 (obok „serowca”) i potrwa ok. 1 godziny. 

 

Uwaga: w dwudniowym finale krajowym o miejscu uczestnika, w przypadku tej samej liczby 

rozwiązanych zadań i tej samej liczby „małych punktów” (łącznie, po dwóch dniach), zadecyduje łączny 

(z dwóch dni) czas rozwiązywania zadań konkursowych. Wszyscy uczestnicy w danej kategorii rozpoczynają 

rozwiązywanie zadań w tej samej chwili, a po zakończeniu pracy zawodnik zgłasza ten fakt nadzorującemu i – 

na karcie odpowiedzi – zostanie mu odnotowana, w każdym dniu, godzina zakończenia pracy i oddania karty 

odpowiedzi. Rodziców i opiekunów, zwłaszcza młodszych zawodników (a będą sami podejmowali decyzję 

o chwili oddania karty odpowiedzi) prosimy o poinformowanie ich o tym elemencie „taktycznym”, który 

zalecamy stosować rozsądnie i właściwie, w zależności od dnia zawodów i zajmowanego miejsca po I dniu 

zawodów.  

             Łączymy pozdrowienia i życzymy sukcesów 

Doc. dr  Janusz Górniak    Dr  Rościsław  Rabczuk           Dr hab. Marian Hotloś, prof.nadzw.                          

   Przewodniczący              Przewodniczący honorowy                 Przewodniczący Jury 
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