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27 . MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIADA
Na let ošnj i, za nas jubilejni peti olimpiadi, odkar se jih udeležuj emo kot
sa mostoj na država, smo dosegli doslej naj večji usp eh : srebrno medalj o,
bronasto medaljo in dve pohvali .
Na olimpiadi, ki j e potekala med 30. junijem in 7. julijem v Oslu
na Norveškem , je sodeloval o 260 t ekmovalcev in 107 spremlj evalcev iz 55
drž av . Slovensko ekipo (pet tekmovalcev in dva spr emlj evalc a) so sestavljali: Klem en ŽAGAR, Gimnazija Šent vid Ljublj an a t er Mih a VUK , Andr ija LEBAR, Pet er JEGLI Č in Anž e SLOSAR, vsi z Gimnazij e Bežigrad
Ljublj an a. Spremljevalca in hkrati čl an a medn arodne komi sije sva bila
Boj an Golli , Pedagoška fakul t et a v Ljubljani, in Ciril Dominko, DMFA
Slovenij e.
T ako kot vsako leto j e bilo treba tudi letos v petih ur ah rešiti tri
teoretične naloge in po dn evu počitka še dve ekspe rime ntalni nalogi. Organizatorji so letos prvič sprem enili eno izmed teoretičnih nal og tako, da
j e bil a sestavljena iz večih , med seboj neodvisnih kr atkih nalo g. S tem
so usp eli v t ej nalogi post aviti t ežke in lahke probleme, hkr ati pa so pokrili pr ecejšen del kataloga. Prav tako je bil a v pr im erj avi z zad njimi
olimpiadami nenavadna eksperime nt alna nalog a , saj so t ekm ovalci z ist o
ekspe rime nt alno napravo reševali dve ekspe rime nt alni nalogi .
Tudi letos so im eli n aj več usp eha kitajski te km ovalci, saj je vseh pet
dobil o zla to m edalj o. Njih ov že več let konst antni usp eh ni prese netlj iv:
pol eg seveda n ajvečj e izb ire te kmovalcev na svetu se njihovi tekmovalci
še pol let a int enzi vn o pr ipravlj aj o na t ekmovanj e pod vodstvom uni verzitetni h profesorj ev. Pod obn e pr iprave imaj o t udi druge ekipe: Romunija ,
Slovaška , Češka itd . Naša ekipa se j e pripravljala osem dni na FMF , Oddelek za fiziko , pr i čemer pa so bile priprave zelo mot ene, ker so t ekm ovalci
vm es odhajali na m aturit etne izpi t e.
Usp eh t ekmovalcev na fizikalni olimpiadi se dol oča na podl ag i povprečj a d oseženih točk pr vih t reh te km ovalcev. Za zlato medaljo j e pot rebno zbrati najmanj 90% točk tega povprečj a, za srebrno od 78% do
89%, za bronasto od 65% do 77% in za pohvalo od 50% do 64% . Pri
izra čunavanju to čk , ki na pos am ezni olim piad i ustrezaj o ome njenim m ej am , se izračun ana vr edn ost ne zaokr ožuj e, am pa k se vzame celi del
iz rač u nan e mej e.
Letos je bilo p ovprečj e treh najboljših tekmovalcev 47 točk (na vsaki
olim piad i j e naj večj e možn o šte vilo točk 50) , za zlato medaljo je bilo
potrebno zbrati najmanj 42 točk , za srebrn o vsaj 36, za bro nas to 30 in za
pohvalo najmanj 23.

Med naiiimi tRkmovaIci je Wemen gagar d q e I 39,6 toEke in s tern
m b m o medaljo, Miha Vuk 36,5 toCke in bronauto medQijo, Ank Slaear s
26,s Wkmi in Peter JMC e 23 toCkamipa pohvali. AndFiji Lebarju je ma
pohvalo smaqjlmlo 1,5 toEke. Na olimpigdi tekmnjejo teImwalci kot pom ~ n i kini ne kot ekipa. Kljub temu navadno epremIjdci zr8raEuna.m
povpneEje cele we,da se ldhko m&bojno neuradno primqiamo. Nab
m j e naa Ietoe uvrkEa v p m tretjino delujoGh a v , sa nami pa
so se mad drugimi urntile tudi ndgdsie Maye: V e l h Britanija, Av& M a , AvgtrGa, K d a , Svica, W i k a , Norv;edika,Bsllgiia, Finska,
spanira, vse ncrrronaatde drsave na d
u bivh Jugodavije, itd.
Ndedqja, 28. meharocha 1BdMna olimpiada, bo med 13. in 21.julijean 1897 v majhnem kanadskem meatu Sudbury (drEava Ontario), ki
Idi 400 km m
o od Tomnh

