
    

ИЗЈАВА ЗА ЈАВНОСТ

На 53. Meђународној олимпијади из математике која се одржала од 4. до 16. јула 2012. године у 
Аргентини (Мардел Плата), Србију је представљала шесточлана екипа - сви ученици Математичке 
гимназије из Београда. Српска екипа освојила је једну златну медаљу, две сребрне, једну 
бронзану медаљу и две похвале:

 ТЕОДОР фон БУРГ, ученик 4.д разреда Математичке гимназије – ЗЛАТНА  МЕДАЉА 
 ДУШАН ШОБОТ, ученик 4.д разреда Математичке гимназије – СРЕБРНА МЕДАЉА 
 ИВАН ТАНАСИЈЕВИЋ, ученик 2.д разреда Математичке гимназије – СРЕБРНА МЕДАЉА
 ИГОР СПАСОЈЕВИЋ, ученик 4.д разреда Математичке гимназије – БРОНЗАНА МЕДАЉА 
 РАДЕ ШПЕГАР, ученик 4.д разреда Математичке гимназије – ПОХВАЛА
 ЛАЗАР РАДИЧЕВИЋ, ученик 3.д разреда  Математичке гимназије - ПОХВАЛА

Вођа тима је Ђорђе Кртинић, а заменик вође Душан Ђукић. 

На овој олимпијади учествовало је 100 земаља.  
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Након овог такмичења и освајањем и четврте златне медаље на 
Међународној математичкој олимпијади, Теодор фон Бург је постао 
најуспешнији такмичар свих времена.

У 53 година дугој историји постоје још само три особе којима је 
пошло ово за руком. Међутим, пошто се Теодор почео такмичити још 
као мали (такмичио се као основац са средњошколцима) и тада 
освојио једну бронзу и једно сребро и са укупно шест одличја 
обезбедио је себи статус најбољег такмичара свих времена. 

Листа оних који су освојили шест медаља (четири злата, једно сребро и једна бронза) садржи само 
једно име: Теодор фон Бург.

Желимо још једном да се захвалимо свима који су помогли да наши математичари отпутују у 
Аргентину на олимпијаду (Министарство просвете и науке, Телеком Србија, Јафа Црвенка и 
Политика a.д., АБСофт Београд, Хуманитарна организација „Наша Србија“, ASSECO, бивши 
ученици Математичке гимназије), као и вама, новинарима, који сте увек имали велико разумевање 
за наше младе таленте.

Ученици и колектив Математичке гимназије




