Засади проведення змагання
у межах літніх тренуальних зборів 2020 р.
Змагання передбачає два тури. Тур складається з чотирьох окремих годинних відрізків,
протягом кожного з яких учасникам пропонують розв’язати одну задачу, спільну для всіх
класів. Вартість кожної з восьми задач — 25 балів.
Чотирьох переможців змагання буде нагороджено призами. Підсумки підбиватимуть таким чином:
1) Якщо за сумою балів за два тури змагання (максимум 200 балів) один або кілька учнів, що змагалися на VII Українській олімпіаді з лінгвістики в заліку для молодших
класів, увійдуть до верхньої четвірки серед усіх учасників, вони стають переможцями. Решта учнів з молодших класів до числа чотирьох переможців змагання не
потрапляє.
2) Для учасників, що виступали на VII Українській олімпіаді з лінгвістики у старшому
заліку, підраховують суму балів за два тури змагання та за особистий тур олімпіади
(максимум 300 балів).
3) Учасників 300-бального заліку поділяють на групи, що задовольняють такі умови:
будь-які два учасники, результат яких відрізняється не більше ніж на 3 бали, входять в одну групу, а для будь-яких двох учасників з однієї групи або їхній результат
відрізняється не більше ніж на 3 бали, або існує ланцюжок учасників між ними, у
якому результат кожного наступного учасника відрізняється від результату попереднього не більше ніж на 3 бали. Таким чином, мінімальний можливий розмір
групи — один учасник, максимально можливий — усі учасники старшого заліку.
4) Якщо групу переможців можна доукомплектувати до чотирьох осіб цілою кількістю груп згори списку, так і відбувається.
5) Якщо одна з груп виявилася такою, що без цієї групи переможців менше ніж 4, а з
нею — більше, для цієї групи проводять жеребкування, що полягає у домноженні
результату кожного учасника на випадковий коефіцієнт у межах від 1 до 1,2 і заокругленні до найближчого цілого числа. У такому разі в команду потрапляють учасники з груп, вищих за дану (якщо такі є), а також відповідна кількість учасників з
цієї групи, що мають кращий за інших у межах групи результат за всі тури разом,
враховуючи жеребкування (максимум — 360 балів).
Для пунктів 1 і 5 схеми відбору діє таке додаткове правило: в разі рівності балів в учасників перевагу надають тому, що вчиться порівняно з іншим у молодшому класі, проте перевага навіть в один бал є суттєвою.

