
ОБАВЕШТЕЊЕ 
44. МЕЂУНАРОДНИ 

МАТЕМАТИЧКИ ТУРНИР ГРАДОВА 
          Београд се 1998. године укључио у Турнир градова преко МД "Архимедес", коме је 
то поверио Централни Организациони комитет Турнира из Москве.  На Турниру градова 
учествују ученици из преко 100 градова широм света. 
         Током школске 2022/2023. године одржава се 44. Међународни математи-
чки Турнир градова на коме Београд такође учествује (преко "Архимедеса"): 

           ЈЕСЕЊИ ЦИКЛУС (две фазе: базна и сложена) одржаће се у "Архимеде-
су" (Београд, Дечанска 6), на традиционалан начин: 

- Базна варијанта: 09.10.2022. год. у 14 часова;  
- Сложена варијанта: 23.10.2022. год. у 14 часова; 

            Израда задатака траје: 4 сата (базна вар.) и 5 часова (сложена варијанта), 
уз поштовање прописаних мера заштите од корона вируса.   

           Допуштено је да се такмичење може спровести и у дистаснционом формату 
(online), али овог пута у Београду то неће бити примењено. 

           ПРОЛЕЋНИ ЦИКЛУС (две фазе: базна и сложена) одржаће се у "Архиме-
десу" (Дечанска бр. 6),  

 - Базна варијанта: 26.02.2023. год. у 14 часова. 
 - Сложена варијанта: 12.03.2023. у 14 часова. 
   Израда задатака траје 5 сати 

          Постоје две категорије учесника: млађи узраст (VIII раз. ОШ и I раз. СШ)  и 
старији узраст (II и III разред СШ, код нас и IV раз.). 
          Могу се пријавити и ученици који нису учествовали у претходним фазама 
Турнира. Ако је ученик учествовао у неколико фаза, рачуна му се бољи резултат. 
Додељују се награде са дипломама и похвале. Додељују их Жири ТГ за град Београд и 
Централни Жири ТГ у Москви.  

         ЛЕТЊА КОНФЕРЕНЦИЈА 44. ТУРНИРА ГРАДОВА (ФИНАЛЕ) одржаће се 
почетком августа 2023. године (а где још се не зна), а траје 10 дана. 

          Информације и пријаве: МД "Архимедес" Београд, Дечанска бр. 6, тел. 3245-382 и 
3245-383, сваког дана од 9 до 21 час.   E-mail: arhimed1@eunet.rs 

          Молимо заинтересоване ученике, љубитеље математике, да унапред најаве 
своје учешће за сваки циклус Турнира  (па и варијанту),  мејлом или преко телефона. 

         О Турниру градова и досадашњим успесима наших ученика шире информације 
можете добити на интернет-адреси: www.arhimedes.rs 

        Опште информацаије о Турниру градова сајту:  www.turgor.ru 

        E-mail: turgor@mccme.ru 

                                                                        Организациони комитет ТГ  
Београд, 20.09.2022.                                             за ГРАД БЕОГРАД 
                                                                         МД "АРХИМЕДЕС" – Београд 
 
 
 
 


