
Правила 

за попълване на квотата за София за  

участие в националните турнири по информатика 

 
Общи правила 

1. За Националния есенен турнир по информатика в гр. Шумен и за Пролетни 

състезания по информатика в гр. Велико Търново 15% от местата в квотата (стандартно 

закръглени до цяло) се попълват от състезатели в челото на класацията им по състезателен 

рейтинг, а за останалите места от квотата се използва класацията на състезателите по 

коефициент на представяне в подборно състезание за съответния национален турнир. 

2. Подборно състезание за Националния есенен турнир е есенното издание на 

Откритото първенство на София по информатика, а за Пролетни състезания по информатика 

– пролетното издание на Откритото първенство на София по информатика. 

3. За Националния летен турнир по информатика цялата квота се попълва от 

състезатели в челото на класацията им по състезателен рейтинг. 

Определяне на рейтинга на състезателите 

4. За определяне на рейтинга на състезател се отчита представянето му в следните 

състезания: 

- Открито първенство на София по информатика – есенно издание: 

- Национален есенен турнир по информатика; 

- Общински кръг на Националната олимпиада по информатика; 

- Областен кръг на Националната олимпиада по информатика; 

- Национален кръг на Националната олимпиада по информатика; 

- Открито първенство на Софияпо информатика – пролетно издание: 

- Пролетни състезания по информатика; 

- Национален летен турнир по информатика. 

5. За всяко състезание, в което е участвал състезателят, се определя коефициент на 

представянето му като отношение на получените от състезателя точки и точките на първия 

в неговата състезателна група. 

6. Рейтингът на състезателя е сума от четирите най-доби коефициента на представяне 

в последните шест хронологично проведени състезания от т.4. Ако състезателят е участвал 

в по-малко от 4 /четири/ състезания, в сумата участват толкова коефициенти, в колкото 

състезания е участвал състезателят. 

7. Подържа се обща за всички състезателни групи класация на състезателите по 

рейтинг. 

8. След всяко проведено състезание класацията по рейтингът на състезателите се 

преизчислява 

Попълване на квотата 

9. За всяко национално състезание се определя минимален брой участници от София 

във всяка от състезателните групи. Минималният брой участници се изчислява като 

половината от местата в квотата за София (стандартно закръглени до цяло) се разпределят 

между сътезателните групи A, B, C, D и E в съотношение 2:2:3:4:4 (стандартно закръглени 

до цяло) 

10. В квотата не могат да попадат състезатели с нулев резултат в съответното подборно  

състезание. 



11. За попълване на 15% от квотата по т.1 се използва състоянието на класацията по 

рейтинг преди провеждане на съответното подборно състезание. Състезатели, попаднали в 

квотата по рейтинг, се изключат от по-нататъшни разглеждания на класиранията в 

подборното състезание. 

12. Ако след действията от т. 11 в някои състезателни групи има по-малко от 

минималния брой участници по т.9, тези групи се допълват до минималния брой участници 

с челно класираните в съответната група в подборното състезание. Попаднали в квотата на 

това основание, също се изключват от по-нататъшно разглеждане на класиранията в 

подборното състезание. 

13. След действията по т.12 квотата се дозапълва от челото в общо за всички 

състезателни групи класиране по коефициент на представяне в съответното подборно 

състезание= 

14. За попълване на квотата по т.3 се използва състоянието на класацията по рейтинг 

преди провеждане на Националния летен турнир. Най-напред квотата се запълва по 

сътезателни групи до достигане на минималния брой участници в групите по т.9 и след това 

се дозапълва със следващите в класацията по рейтинг. 

15. Ако състезател е попаднал в квотата, но по различни причини няма да участва в 

предстоящия национален турнир, на негово място попада следващият в класирането по 

коефициент на представяне в подборното състезание, а ако за националния турнир не се 

провежда подборно състезание – следващият от класацията по рейтинг. 

Решаване на спорни и неуредени въпроси 

16. Спорни или неуредени въпроси се решават от старши експерта по информатика и 

информационни технологии в РУО – София-град. 

  



Приложение към правилата 

 

 

 

 

Разпределение 

на квотата за София за националните състезания по информатика 

за сезон 2019-2020 г. 
 

 

 

Турнир Квота за София 
Участващи 

по рейтинг 

Минимален брой 

участници по групи 

A B C D E 

Национален есенен 

(Шумен) 
74 11 5 5 7 10 10 

Пролетни състезания по 

информатика (В.Търново) 
74 11 5 5 7 10 10 

Национален пролетен 

(Пловдив) 
85 85 6 6 9 11 11 

 

 


