Regulamento do Campeonato Nacional dos
Jogos Matemáticos
Disposições gerais

1. A Associação Ludus, a Associação de Professores de Matemática, a Sociedade
Portuguesa de Matemática e a Ciência Viva promovem o Campeonato Nacional de Jogos
Matemáticos desde 2004.
2. O Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos é uma competição dirigida
essencialmente aos estudantes dos ensinos básico e secundário.
3. É disputado em quatro categorias correspondentes aos três ciclos do ensino básico
(primeira, segunda e terceira categorias) e ao ensino secundário (quarta categoria), e
regime aberto. A nossa Escola participa nos três ciclos que frequentam a Escola.
4. Em todas as categorias haverá apenas uma final nacional.
5. Para participar nessa final haverá na Escola eliminatórias.

Organização

6. Os jogos distribuem-se do seguinte modo:
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7. As descrições e as regras destes jogos estão disponíveis na página
http://ludicum.org/cnjm/2014-2015-cnjm11
8. Cada escola poderá inscrever somente um aluno por jogo e por nível de ensino
(categoria). A Comissão Organizadora poderá impor um número limite de inscrições
(concorrentes e/ou escolas).

Eliminatória a nível de Escola:

9. Cada professor inscreve os seus alunos, tendo em conta que:
a) cada aluno inscreve-se num único jogo;
b) não há número limite de inscrições;
10. A eliminatória realiza-se no dia de 4 fevereiro de 2015.
11. Desta eliminatória, é apurado um aluno, por jogo e por ciclo.
12. Regras para a eliminatória:

a) realizar-se-á um jogo, em que se juntam os alunos dois a dois, escolhidos
aleatoriamente por sorteio, por nível de ensino;
b) os vencedores de cada jogo irão jogar entre si e assim sucessivamente, até ser
encontrado o vencedor por jogo e por nível de ensino.
13. Na Escola, o grupo de matemática, divulgará estes jogos, coordenará todo o trabalho
para que se realize a eliminatória e divulgará o nome dos alunos que representarão a
Escola, bem como os resultados obtidos.
14.Professores de matemática acompanharão os alunos a essa final.
15. No final do ano, os alunos que forem apurados para a final nacional receberão diplomas.

Final Nacional

16. A Final Nacional decorrerá em Vila Real no dia 6 de março de 2015.
17. A Comissão Organizadora é responsável pela classificação das competições,
assegurando que as pontuações são atribuídas equitativamente e de acordo com os
regulamentos.
18. Aos vencedores serão atribuídos prémios a divulgar oportunamente. Todos os
participantes na final receberão diplomas de participação. A tabela completa de prémios
será divulgada pela Comissão Organizadora.
19. A declaração dos vencedores e a entrega dos prémios serão efectuadas numa sessão
especialmente organizada para o efeito.
20. Os alunos apurados para a final na Final Nacional receberão prémios tendo condições
para serem candidatos ao Quadro de distinção e louvor.

