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1. Загальні положення та склад учасників
Олімпіада проходить у березні 2020 року через інтернет.
Мати спеціальні знання чи володіти іноземними мовами для участі й успішного виступу
на олімпіаді не потрібно. Приклади задач, які пропонують на лінгвістичних змаганнях,
можна переглянути на сайті олімпіади: ling.org.ua.
Олімпіада складається з двох турів — особистого та командного. Ці тури проходять у різні
дні.
Участь в олімпіаді є добровільною, безкоштовною й відкритою: до участі запрошуються
учні та команди, що мали право брати участь у (скасованій) VII Київській відкритій олімпіаді з лінгвістики.
Користуватися іншими сайтами та будь-якими друкованими чи наперед підготовленими
матеріалами під час написання турів заборонено. За спробу списати або скористатися для
написання роботи зовнішніми джерелами інформації учасника олімпіади або команду
дискваліфікують, а їхній результат анулюють.

2. Особистий тур
Особистий тур олімпіади проходитиме у неділю, 15 березня, окремо у двох заліках: для
старших класів (початок — о 10:00) і для молодших (початок — о 10:30). У заліку для молодших класів мають право змагатися учні, що навчаються у класах, не старших за 8-й. У
заліку для старших класів мають право змагатися учні, що навчаються у 9, 10 або 11-му
класі. Участь молодших учасників у заліку для старших класів не допускається.
Молодшим класам пропонують 4 задачі для розв’язування протягом 4 годин. Старшим
класам пропонують 5 задач на 5 годин. Комплект задач для молодших і старших класів є
різним, але деякі задачі можуть бути спільними. В обох заліках максимальна оцінка, яку
учасник може здобути за одну задачу, становить 20 балів. Оцінки за всі задачі додають.
Таким чином, максимальний можливий сумарний результат для молодших класів складає 80 балів, а для старших — 100 балів.
Учасники отримують умови задач українською або російською мовою (але тільки однією
мовою) залежно від їхніх побажань.
Кожен учасник може писати роботу українською, російською або англійською мовами,
але бажано писати роботу тією мовою, якою учасник або команда отримали завдання.

Учасників особистого етапу з найвищими показниками нагороджують електронними
дипломами.
Правила формування складу учасників відбіркових зборів на міжнародну олімпіаду описано у відповідному розділі нижче.

3. Командний тур
Командний тур проходитиме в суботу, 14 березня, у трьох заліках; час початку і тривалість олімпіади у кожному з заліків зазначено нижче.
Кожна команда повинна складатися з трьох, чотирьох або п’яти учнів, яким для роботи
найзручніше буде розміститися в одному приміщенні. Обмежень на те, хто може входити
до складу однієї команди, немає. Зокрема, членами однієї команди дозволено бути учням
молодших і старших класів, що вчаться в різних навчальних закладах або навіть містах
(у такому випадку спілкування між членами команди може відбуватися через «Скайп»
або іншу подібну систему).
Кожна зареєстрована команда може брати участь лише в одному заліку залежно від свого
складу:
¾ У заліку «Ех» змагаються команди, у складі яких є або хоча б один учень, який
вчиться поза Києвом та Київською областю, або хоча б один учень, що ставав учасником відбіркових зборів до міжнародної олімпіади. Час початку змагання в цьому
заліку — 10:00, тривалість — дві години.
¾ У заліку «Ес» змагаються команди, що не входять до заліку «Ех» і в складі яких є
принаймні один учень, що вчиться у 9, 10 або 11-му класі. Час початку змагання в
цьому заліку — 10:00, тривалість — дві години.
¾ У заліку «Ем» змагаються команди, що не входять до заліку «Ех» і в складі яких немає учнів, що вчаться у класі, старшому за 8-й. Час початку змагання в цьому заліку — 11:00, тривалість — одна година.
В усіх заліках командам буде запропоновано розв’язати по одній задачі. Команді бажано
вибрати собі учасника-капітана, що керуватиме процесом розв’язування, але офіційно
статус капітана на олімпіаді не фіксують.
Безпосередньо перед початком роботи команда може вибрати мову (українську або російську), якою хоче отримати завдання туру.
Команди з найкращими у кожному з заліків результатами нагороджують електронними
дипломами. На розсуд журі окремими дипломами може бути нагороджено команди, що
показали гарний (хоч і не найкращий) результат з огляду на їхній віковий склад.

4. Перевірка робіт, оголошення результатів та апеляція
Перевірку проводять відповідно до розроблених членами журі критеріїв. Результатом перевірки кожної задачі є електронна таблиця з детальним розподілом балів за всі елементи задачі по кожному учаснику. Зауваження до робіт приєднуються як коментарі до цієї
таблиці.
Усі результати як особистого, так і командного туру, включно з детальним розподілом балів для кожного учасника, публікують на сайті олімпіади не пізніше ніж через 10 днів із
дня проведення особистого туру олімпіади. Публікації підлягають також зразки правильних розв’язань і детальні критерії оцінювання робіт.
З моменту оприлюднення результатів — але не пізніше ніж на 14-й день із дня проведення особистого туру олімпіади — учасники мають можливість подати апеляцію шляхом
перегляду своєї роботи та надсилання електронної заявки членам журі. Учасники, що
мають шанс потрапити на відбір на міжнародну олімпіаду, зможуть подавати апеляції
також і на роботи інших таких претендентів. У разі зміни оцінки за роботу журі повідомляє про цей факт учасника, роботу якого було переглянуто, електронним листом або SMSповідомленням.
Після розгляду всіх апеляцій результати змагання вважають остаточними. Саме за остаточними результатами відбувається розподіл місць та відбір на міжнародну олімпіаду.

5. Відбір на міжнародну олімпіаду
Особистий тур цьогорічної олімпіади слугує попереднім відбором команди України для
участі у XVIII Міжнародній лінгвістичній олімпіаді, що пройде влітку у Латвії. Для тих,
хто потрапить на міжнародну олімпіаду, участь у ній є безкоштовною, включаючи переліт, проживання й харчування.
За результатами особистого туру буде сформовано склад учасників додаткових відбіркових зборів, що пройдуть у квітні. Склад учасників відбору визначає на власний розсуд
журі олімпіади, однак гарантовано допущено до участі у відборі буде таких учасників:
¾ Сімох учасників, що покажуть найкращий результат у заліку для старших класів.
¾ Учасника, що покаже найкращий результат у заліку для молодших класів (якщо
кілька учасників матимуть однаковий найвищий результат, до участі у відборах
буде допущено їх усіх).
Сам відбір передбачатиме два 5-годинних тури по 5 задач у кожному, спільних для всіх
класів, а також опціонального годинного додаткового туру, на якому пропонують три задачі без необхідності пояснювати відповіді. Вартість однієї задачі в усіх турах — 20 балів.
Відібрана команда складатиметься з чотирьох учнів. Підсумки відбору підбиватимуть таким чином:

1) Якщо за сумою балів за два тури відбору (максимум 200 балів) один або кілька учнів, що змагалися на олімпіаді у заліку для молодших класів, увійдуть до верхньої
четвірки серед усіх учасників, вони стають членами команди. Решта учнів з молодших класів до складу команди не потрапляє.
2) Для учасників, що виступали у старшому заліку, підраховують суму балів за два
тури відбору 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 команду можна доукомплектувати до чотирьох осіб цілою кількістю груп згори списку, так і відбувається, а додатковий тур не проводять.
5) Якщо одна з груп виявилася такою, що без цієї групи переможців менше ніж 4, а з
нею — більше, для цієї групи проводять додатковий тур. У такому разі в команду
потрапляють учасники з груп, що показали кращий результат за дану (якщо такі є),
а також відповідна кількість учасників з цієї групи, що показали кращий за інших
у межах групи результат за всі тури (максимум — 360 балів).
Для пунктів 1 і 5 схеми відбору діють такі додаткові правила:
¾ У разі рівності балів в учасників перевагу надають тому, що вчиться порівняно з іншим у молодшому класі, проте перевага навіть в один бал є суттєвою.
¾ Якщо присудити місце в команді необхідно одному з кількох учасників, які показали однаковий результат і при цьому вчаться на одній паралелі, ситуацію вирішують за допомогою «інтелектуального жеребкування» — паралельного розв’язування учасниками однієї чи кількох простих лінгвістичних задач у бліц-форматі.
Переможцям відбору, які на момент завершення зборів не мають закордонного паспорта,
дійсного для виїзду на міжнародну олімпіаду, може бути відмовлено в праві на поїздку;
на їхнє місце у команді в такому випадку претендують учасники відбору, що показали
наступний за ними результат.

