
Peraturan Canadian Team Mathematics Contest (CTMC) UPH 2019

 Semua pertanyaan dalam Bahasa Inggris

 Kompetisi ini terdiri dari 3 tahap :

 Tahap kelompok : Setiap tim akan diberikan satu set pertanyaan yang dapat dijawab

oleh seluruh anggota dalam tim

 Tahap individu : Setiap anggota dalam satu tim akan diberikan satu set soal yang harus

dijawab masing-masing individu

 Tahap relay : Setiap tim akan dibagi menjadi dua kelompok kecil yang masing-masing

terdiri dari tiga orang. Orang pertama dalam satu kelompok akan mengerjakan sebuah

soal dan jawabannya akan dikirimkan ke orang kedua. Jawaban orang kedua akan

dikirimkan ke orang ketiga untuk menjawab pertanyaan selanjutnya.

 Setiap jawaban harus ditulis secara exact,apa adanya. Sebagai contoh : + 1, 1 − √2 .

 Peserta hanya diijinkan menggunakan kalkulator untuk  tahap individu dan tahap relay. Peserta

tidak diijinkan menggunakan kalkulator pada tahap kelompok.

 Peserta dapat menggunakan kamus buku, namun tidak dapat menggunakan HP, tablet, laptop

ataupun kamus elektronik.

 Dalam tahap kelompok, setiap pertanyaan bernilai 3 point.

 Waktu untuk mengerjakan soal dalam tahap kelompok adalah 45 menit.

 Dalam tahap individu, setiap pertanyaan bernilai 1 point, dan total skor setiap individu akan

dijumlahkan dan terakumulasi menjadi nilai satu tim.

 Waktu untuk mengerjakan soal pada tahap individu adalah 45 menit.

 Dalam tahap relay, setiap tim akan dibagi menjadi dua kelompok kecil. Anggota dalam kelompok

kecil pertama akan disebut 1a, 1b, dan 1c. Dan anggota dalam kelompok kecil kedua akan

disebut 2a, 2b, 2c.

 Tingkat kesulitan soal pada tahap relay akan semakin bertambah; anggota dengan label 1a dan

2a akan mendapat soal yang paling mudah, anggota dengan label 1b dan 2b mendapat soal yang

lebih sulit dan anggota dengan label 1c dan 2c mendapat soal yang paling sulit.

 Anggota dengan label 1a dan 2a harus menjawab soal pertama yang jawabannya harus

diserahkan ke 1b dan 2b. Anggota 1b dan 2b menjawab soal berikutnya dan jawabannya

diserahkan ke 1c dan 2c untuk dikerjakan dan jawabannya akan diberikan ke panitia.



 Setiap anggota tidak diijinkan untuk berkomunikasi selama tahap ini.

 Setiap anggota (1b, 1c, 2b, 2c) tidak dapat mengirimkan kembali jawabannya ke anggota

sebelumnya, mereka harus mengerjakan soal berdasarkan jawabannya yang diterima.

 JIka anggota (1a, 2a, 1b, 2b) menemukan kesalahan dalam pekerjaannya, mereka dapat

mengerjakannya kembali dan mengirimkan jawabannya ke anggota setelahnya.

 Waktu mengerjakan untuk satu set dalam pertanyaan relay adalah 4 menit (early answer).

Setelah menjawab, mereka diberikan kesempatan untuk mengerjakan kembali  selama 4 menit

(final answer).

 Berikut adalah skor yang setiap kelompok kecil dapatkan setiap satu set pertanyaan relay

Early answer (4 menit pertama)   - x x -  x -

Final answer (4 menit berikutnya) -    x - x - x

Skor 10 10 5 5 0 0 0 0 0

 = jawaban benar

x = jawaban salah

- = tidak menjawab

Semoga sukses !
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