РЕГЛАМЕНТ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА УЧЕНИЧЕСКА ВИКТОРИНА
„БАЛКАНСКА ВОЙНА 1912 – ВОЙНА НА НАЦИОНАЛНАТА НАДЕЖДА”
Посветена на 100 годишнината от Балканската война и Освобождението на
Родопите.
ОРГАНИЗАТОР : РИМ “Стою Шишков” - Смолян
Със съдействието на Регионален инспекторат по образование – Смолян
І. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. ЦЕЛИ
Целта на състезанието е да обогати познанията на участниците за значимостта и
актулността на събитието в националната ни история.
2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Във състезанието могат да участват учениците от V-VIII клас от училищата в община
Смолян.
3. ОТБОРИ
Всяко училище има право да участва с по един отбор (ученици от пети до осми клас).
Всеки отбор е съставен от ПО ТРИМА състезатели.
Всеки отбор избира капитан, който тегли жребия за представяне на отбора и реда за
отговор на въпросите по време на състезанието.
Състезателите отговарят на въпроси, подготвени от музейните експерти, съгласувани с
РИО, съобразени със степента на исторически знания за възрастта им.
4. ПРОЦЕДУРА - КРЪГ
Състезанието се провежда в един кръг, като в него се задават въпроси за Балканската
война и освобождението на Родопите.
Всеки отбор отговаря НА ПЕТ въпроса.
Въпросите за викторината са в запечатани пликове и се теглят от капитана на всеки
отбор.
Капитанът на отбора изважда листа от плика и прочита въпроса.
Водещият подава знак за отговор от страна на отбора.

Времето за обмисляне е една минута. Капитанът посочва кой участник отговаря. Време
за отговор – три минути.
За всеки верен отговор се присъжда по 1 точка, за неверен 0 точки. Водещият дава
верния отговор с оглед обогатяване познанията на аудиторията.
Резултатите за всеки отбор се нанасят от помощник на водещия на видимо от всички
присъстващи табло.
5. УЧАСТНИЦИ
Членовете на отборите трябва да са ученици от училището - участник.
Отговорите, насочени към водещия ще се приемат като официален отговор на отбора.
Състезанието се провежда в присъствие на компетентно и независимо жури, което при
необходимост изразява становище за отговорите.
ІІ. КЛАСИРАНЕ
Класирането се извършва въз основа на набрания брой точки от всеки отбор.
При отбори с еднакъв брой точки се задават 2 допълнителни въпроса, като се отчита
верността на отговорите и времето за отговор.
Жури от специалисти следи хода на състезанието и оповестява крайния резултат.
ІІІ. НАГРАДИ:
Първа награда – предметна на стойност 50.00 лв.
Втора награда – предметна на стойност 40.00 лв.
Трета награда – предметна на стойност 20.00 лв.
Всички участници във викторината получават грамоти за участие.
ІV. ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ДО: 27 СЕПТЕМВРИ (ЧЕТВЪРТЪК) 2012 г.
на тел.: 0301/ 6 57 53 - Тинка Белегова
или на e-mail: tina_bela@yahoo.com.
Организаторите ще подпомогнат отборите, заявили участие с материали за разучаване
и консултации от музейните експерти. Допълнителни материали за подготовка могат да
се ползват в библиотеката на РИМ – Смолян.
V. ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 15 ОКТОМВРИ (ПОНЕДЕЛНИК) 2012 г.
НАЧАЛО: 16.00 часа
МЯСТО:

РИМ “Стою Шишков” – Смолян

