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1. Introducere

Aceste comentarii asupra Liceului Vianu ı̂n general, şi asupra desfăşurării
concursului Master of Mathematics 2012 organizat acolo – ı̂n particular,
reflectă opinia personală a autorului.

Este păcat că cine ajunge la conducerea acestui liceu eminent se molipseşte
prea repede de tarele celor de dinainte; funcţia crează, pare-se, o dependenţă
la ı̂ngâmfare, pierderea măsurii şi simţului proporţiilor, impoliteţe.

Site-ul www.lbi.ro al liceului este poarta virtuală către această instituţie,
un mijloc din ce ı̂n ce mai utilizat pentru a intra ı̂n contact cu mesajul său
şi cu informaţiile postate.

• Lipsa semnelor diacritice, mai ales pe o pagină web a unei instituţii
publice din educaţie, este de neiertat. Dacă nici aici nu este apărată şi
promovată limba română – atunci unde?

• Cuvântul domeniu este scris cu majusculă Domeniu, fără nicio justi-
ficare de emfază specială.

• Cuvântul orezentare este mult prea caraghios ca să nu merite stâlcirea
cuvântului prezentare.

• Cuvântul process este corect ı̂n limba engleză, dar nu ı̂n română, unde
se scrie proces.

Cele două pagini destinate concursurilor MofM şi MofPh suferă defecte
majore ı̂n navigaţia către ediţiile trecute şi ı̂napoi, iar a doua prezintă o
neplăcută pierdere de focus ı̂n banner-ul de antet.

2. Concursul Master of Mathematics 2012

Dintr-o lipsă de comunicare şi afişare a programului competiţiei, a fost
comprimat ı̂ntr-un timp cu o zi mai scurt, ceea ce a dus la o sâmbătă
”nebună” de concurs matinal, corectare şi coordonare, care a culminat cu
festivitatea de ı̂nchidere, unde medaliile au fost hotărâte fără acordul, şi nici
măcar ı̂ncunoştiinţarea juriului internaţional.

• Deşi, conform cu procentele regulamentare de acordare a medaliilor, se
putea fi (şi trebuia) acordat un număr de 8 medalii de aur (la fel ca anul
trecut), mai ales cum concurentul englez de pe locul opt era departajat de
următorul prin două puncte (iar de precedentul, prin numai un punct), s-au
acordat numai 7, din care două au fost ı̂n fapt substituite formal cu medalii
de argint, doar 5 de aur fiind disponibile ca atare. Oare asta să fi fost cauza?
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• S-au acordat medalii de bronz până la un punctaj de 14, deşi, iarăşi con-
form cu procentele regulamentare, se puteau acorda 5 medalii suplimentare
şi celor cu 13 puncte (printre care trei concurenţi români). Fişa rezultatelor
de pe site nici acest lucru nu-l reflectă măcar, oprindu-se cu medaliile de
bronz la punctajul de 15. Iar lipseau medalii?

• Un concurent polonez, depunctat cu un punct pentru că echipa de coor-
donare nu era la curent cu o teoremă de teoria numerelor folosită de acesta,
a terminat cu 13 puncte, văduvit de medalie.

• Trei dintre menţiunile onorabile acordate (pentru punctaj maxim la o
problemă) au fost ı̂n mod eronat, căci concurenţii nu rezolvaseră de fapt
complet nicio problemă.

• Putea fi (şi trebuia) acordat un premiu de brilianţă unui concurent rus,
care a obţinut la Problema 5 un rezultat mai puternic decât cel din soluţia
oficială.

• Simbolul 3(6) din dreptul majorităţii ţărilor participante, din fişa cu
rezultate pe echipe, ı̂nseamnă că primele trei scoruri din echipa de şase au
fost luate ı̂n considerare pentru clasamentul echipei. Dar trebuia scris 3(5)
pentru Serbia, şi 3(7) pentru Rusia.

• Statisticile cu total puncte şi medie de puncte pe problemă, din fişa
cu rezultate individuale, sunt decalate cu o coloană spre dreapta, din cauza
comasării ı̂ntr-una singură a celor două coloane iniţial destinate numelui.

• În lista participanţilor, numele concurentei ROMF 6 (echipa română de

fete) a fost ı̂nlăturat, şi nu apare nici acum. În fişa de rezultate, prenumele
a două dintre fetele din echipa ROMF au fost greşite, deşi corectura dintr-o
listă mai veche fusese făcută cu cinci zile ı̂nainte de concurs. Chiar şi numele
unui elev de la liceul Vianu a fost stâlcit.

• Numele Leader-ului şi Deputy Leader-ului echipei bulgare au fost inver-
sate. Numele Deputy Leader-ului echipei ungare nu apare de loc.

În fine (şi asta nu este vina organizatorilor), ţara gazdă, România, nu a
avut nici măcar o problemă propusă pentru luarea ı̂n considerare la acest
concurs. Acest fapt este ı̂n flagrant contrast cu starea de lucruri de la cele
patru ediţii anterioare.

3. Încheiere

Personal, am avut parte de un tratament nedemn de poziţia mea de
Leader al echipei ROMF. De ajuns a spune că ecusonul pregătit pentru
mine mă plasa ca Deputy Leader al echipei Vianu! Dar alte amănunte vor
rămâne numai pentru un cerc restrâns de intimi.

Acest material este scris cu o singură intenţie – de a oferi o completă
transparenţă asupra acelor lucruri care sunt destinate a fi de domeniu public.
Dacă există păreri complementare, aş fi fericit ca viitoriolimpici să ofere
un drept la replică celor ce vor dori a-şi face cunoscute opiniile, şi viziunea
lor asupra lucrurilor. Make my day!


