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29. MMO
Každoročně na tgchto stránkách referoval předseda ústředního výboru matematické olympiá
dy RNDr. František Zítek, CSc, o příslušném ročníku mezinárodní matematické olympiády,,
pro kterou se u nás vžila zkratka MMO. Také r. 1988 při devětadvacátém ročníku této mezinárod
ní soutěže vedl čs. družstvo a byl opět členem mezinárodní poroty, ale vypracovat obvyklou
zprávu pro náš časopis už bohužel nestihl. Sestavujeme ji tedy po jeho náhlém úmrtí v listopadu
1988 za něho z materiálů, které přivezl ze své poslední velké cesty.
Tentokrát to byla australská Canberra, kde se MMO konala ve dnech 9. až 21. července 1988.
Zúčastnilo se 49 států a dalších 8 zemí vyslalo na soutěž své pozorovatele. Zde je seznam všech
účastníků z r. 1988: Alžírsko, Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Československo,
Čína, Ekvádor, Filipíny, Finsko, Francie, Hongkong, Indonésie, Irán, Irsko, Island, Itálie,
Izrael, Jižní Korea, Jugoslávie, Kanada, Kolumbie, Kuba, Kuvajt, Kypr, Lucembursko, Madarsko, Maroko, Mexiko, NDR, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, NSR, Peru, Polsko, Rakous
ko, Rumunsko, Řecko, Singapur, SSSR, Španělsko, Švédsko, Tunis, Turecko, USA, Velká
Británie a Vietnam.
V neoficiálním žebříčku úspěšnosti se na první místo dostalo družstvo SSSR (217 bodů) a na
druhé Čína a Rumunsko (oba po 201 bodech). Naše šestice soutěžících získala celkem 120 bodů
a byla tak v pořadí dvanáctá. Naši gymnazisté si z Austrálie přivezli dvě druhé ceny (P. Čížek,
z Prahy a I. Martišovitš z Bratislavy), dvě ceny třetí (P. Gvozdjak z Bratislavy a S. KrajČi
z Košic) a jedno čestné uznání (O. Such z Bratislavy).
Jiří Sedláček, Praha.
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