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ЗАВРШЕНА 19. ЛЕТЊА КОНФЕРЕНЦИЈА 
МЕЂУНАРОДНОГ МАТЕМАТИЧКОГ ТУРНИРА ГРАДОВА - 2007. 

                              Још један успех младих математичара Србије 
 
         После Међународне математичке олимпијаде, најважније математичко такми-
чење у свету је Међународни математички Турнир градова (одржава се већ 28 
година). 

          Током школске 2006/2007. године одржане су четири етапе тог такмичења, у 
којима су учествовали ученици из преко 100 градова из целог света (око 9.000 
такмичара), а пета етапа је тзв. Летња конференција Међународног математичког 
турнира градова - својеврсно финале, као веома успела комбинација истраживања и 
такмичења, па зато и траје 8-9 дана.  На ову математичку конференцију овог лета 
позвано је свега 100 учесника (60 ученика, 20 чланова Жирија и 20 професора-
пратилаца).  
       Овогодишња Летња конференција (финале), 19. по реду, одржана је од 2. до 
10. августа 2007. године у Минску (Белорусија)   
          На овој специфичној истраживачко-такмичарској манифестацији, по позиву 
Организационог комитета Турнира градова (са седиштем у Москви), овог пута 
учествовало је 5 ученика из  Србије: Душан Милијанчевић, Иван Радојичић, Матија 
Миловић (Мат. гимназија Београд), Ненад Поповић  (ОШ "Кирило Савић" Ивањица),  
Лаура Чизмадија  (Гимназија Суботица).    
         Наши представници постигли су веома добре резултате. Сви су добили награде са 
одговарајућом дипломом за успех у решавању одређених проблема (а било их је шест) са 
више десетина захтева (задатака) у сваком, али је Душан Милијанчевић био најбољи. 
(Ништа необично: на Међународној математичкој олимпијади, која је завршена крајем јула у 
Вијетнаму, он је освојио бронзану медаљу). Уз награде (гомила књига) додељене су и 
одговарајуће дипломе у којима се успех  истиче описно. 

       Организатор пута  Белорусију на Летњу конференцију, за све учеснике из Србије, као и 
претходних осам година, био је Клуб младих математичара "Архимедес" из Београда. 
Стручни руководилац екипе је проф. др Милош Арсеновић са Математичког факултета у 
Београду, а екипу су пратили професори-консултанти из Београда, Ивањице и Суботице. 

      O Me|unarodnom matemati~kom Turniru gradova i letwim konferencijama Turnira 

gradova  vi{e se mo`e saznati  na internet adresi: www.mccme.ru/olympiads,  na na{em 

sajtu: www. arhimedes.co.rs , kao i  u "Arhimedesu", tel. (011) 3245-382. 

     

                                                          
                                                           За  КММ "АРХИМЕДЕС" : 
                                                     Богољуб Маринковић, професор 
                                                     (председник  Организационог комитета 
                                                          Турнира градова за град Београд 
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