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1.

Cel zawodów

Zawody s¡ okazj¡ do zademonstrowania i doskonalenia umiej¦tno±ci w zespoªowym rozwi¡zywaniu problemów
informatycznych. Umo»liwiaj¡ one nawi¡zanie kontaktów mi¦dzy studentami z ró»nych o±rodków akademickich. Pozwalaj¡ pozna¢ specyk¦ tego rodzaju rywalizacji oraz pomagaj¡ przygotowa¢ si¦ do ewentualnego
uczestnictwa w ACM International Collegiate Programming Contest.
2.

Uczestnictwo w zawodach

(a) W zawodach bior¡ udziaª zespoªy (dru»yny), skªadaj¡ce si¦ maksymalnie z trzech osób - studentów
polskiej uczelni.
(b) W zawodach nie mog¡ bra¢ udziaªu osoby, które uko«czyªy ju» jakiekolwiek studia w kraju lub za
granic¡ (za wyj¡tkiem studiów licencjackich) lub które ju» dwukrotnie uczestniczyªy w naªach ACM
International Collegiate Programming Contest.
(c) Potwierdzeniem speªnienia przez czªonków zespoªów warunków uczestnictwa jest za±wiadczenie wystawione przez uczelni¦, z której pochodz¡ studenci.
(d) Zgªoszenia dru»yn do zawodów dokonuj¡ uczelnie wy»sze. Ka»da uczelnia ma prawo wystawi¢ do zawodów jeden zespóª, który ma automatycznie zagwarantowane prawo startu. Ponadto, uczelnie mog¡
zgªosi¢ gotowo±¢ wystawienia wi¦kszej liczby zespoªów, o których przyj¦ciu, w miar¦ wolnych miejsc,
zadecyduje Komitet Steruj¡cy.
(e) Ka»dy zespóª wyznacza spo±ród siebie kapitana, który podczas zawodów b¦dzie kontaktowaª si¦ z organizatorami.
3.

Przebieg zawodów
(a) Zawody trwaj¡ dwa dni.
(b) Pierwszy dzie« zawodów jest przeznaczony na aklimatyzacj¦ uczestników i sesj¦ próbn¡, w czasie której
uczestnicy b¦d¡ mogli zapozna¢ si¦ ze ±rodowiskiem programistycznym (sie¢ komputerowa, kompilatory,
tryb oceniania zada« itp.).
(c) Wªa±ciwe zawody odbywaj¡ si¦ w drugim dniu, trwaj¡ 5 godzin. Przewodnicz¡cy Komitetu Organizacyjnego w porozumieniu z S¦dzi¡ Gªównym ma prawo przedªu»y¢ czas rozwi¡zywania zada« w przypadku
wyst¡pienia nieprzewidzianych trudno±ci.
(d) Zawody b¦d¡ przeprowadzane w ±rodowisku sieciowym. Sie¢ sªu»y do przesyªania rozwi¡za« oraz do
tworzenia wydruków kodu ¹ródªowego. U»ywanie sieci do innych celów, np. zdalne logowanie, ssh, ftp,
telnet i inne jest zakazane i mo»e by¢ zablokowane. Ka»dy zawodnik, który znajdzie luk¦ w systemie
ochrony, jest zobowi¡zany powiadomi¢ o tym niezwªocznie personel pomocniczy zawodów.
(e) Ka»dy zespóª ma do dyspozycji zestaw komputerowy pracuj¡cy pod kontrol¡ systemu operacyjnego
Linux wyposa»ony w: kompilatory gcc, g++, fpc; edytory emacs, joe, mcedit, vim; program uruchomieniowy gdb; standardowe narz¦dzia tekstowe grep, di itp. Zespoªowi prezentuje si¦ 8-12 zada« programistycznych, których rozwi¡zania nale»y przedstawi¢ w j¦zykach Pascal, C lub C++ (w sensie j¦zyków
akceptowanych przez wy»ej wymienione kompilatory). Zadania b¦d¡ sformuªowane w sposób niezale»ny
od j¦zyka programowania.
(f) Zadania b¦d¡ sformuªowane w j¦zyku polskim.
(g) Zawodnicy mog¡ zgªosi¢ fakt zaistnienia niejasno±ci lub wyst¡pienia bª¦du w sformuªowaniu zadania.
Je±li s¦dziowie zawodów uznaj¡, »e uwaga jest zasadna, ka»dy zespóª otrzyma stosowne wyja±nienia.
(h) Ka»de rozwi¡zanie musi skªada¢ si¦ z pojedynczego pliku z kodem ¹ródªowym w dowolnym z dost¦pnych
j¦zyków programowania. Program nie mo»e korzysta¢ z plików dodatkowych oraz nie mo»e tworzy¢
plików tymczasowych.
(i) Uczestnicy mog¡ korzysta¢ z wªasnych materiaªów: sªowników, ksi¡»ek, wydruków programów, notatek.
Nie jest dozwolone korzystanie z tekstów zapisanych w formie elektronicznej, z kalkulatorów, przeno±nych komputerów itp.
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(j) Zawodnikom w czasie zawodów wolno komunikowa¢ si¦ jedynie z czªonkami swojej dru»yny oraz wyznaczonym personelem pomocniczym. Ka»dy kontakt z innymi osobami (w szczególno±ci z zawodnikami
innych dru»yn lub trenerem) jest zabroniony pod gro¹b¡ dyskwalikacji. Personel pomocniczy mo»e
pomaga¢ uczestnikom w przypadku wyst¡pienia problemów zwi¡zanych ze ±rodowiskiem programistycznym, np. wyja±niaj¡c komunikaty o bª¦dach systemowych.
(k) W trakcie zawodów, przez pierwsze cztery godziny trwania sesji, do publicznej wiadomo±ci s¡ na bie»¡co podawane aktualne wyniki dru»yn. Przez ostatni¡ godzin¦ informacje od zespoªu s¦dziowskiego
otrzymuj¡ tylko zawodnicy.
(l) Po zako«czeniu zawodów zostan¡ przedstawione ocjalne wyniki.
4.

Komisja s¦dziowska zawodów
(a) Skªad s¦dziowski i S¦dziego Gªównego wyznacza Przewodnicz¡cy Komitetu Steruj¡cego w porozumieniu
z Przewodnicz¡cym Komitetu Organizacyjnego. S¦dzia Gªówny nie mo»e by¢ pracownikiem tej samej
uczelni, co Przewodnicz¡cy Komitetu Organizacyjnego lub Przewodnicz¡cy Komitetu Steruj¡cego.
(b) Skªad s¦dziowski jest upowa»niony do zmiany regulaminu w chwili zaj±cia nieprzewidzianych wypadków.
Decyzje skªadu s¦dziowskiego s¡ ostateczne i nie podlegaj¡ apelacji.
(c) S¦dziowie zawodów s¡ odpowiedzialni za ocen¦ prawidªowo±ci rozwi¡za« zada«. S¦dzia Gªówny, konsultuj¡c decyzje z pozostaªymi s¦dziami, odpowiada za wyªonienie zwyci¦zców.

5.

Kryteria i tryb oceny rozwi¡za« zada«
(a) Dru»yny przedstawiaj¡ s¦dziom rozwi¡zania zada« w czasie trwania zawodów.
(b) Rozwi¡zania zada« s¡ oceniane przez s¦dziów na bie»¡co. Ka»de rozwi¡zanie przedstawione do oceny
jest albo akceptowane, albo odrzucane, a dru»yna jest powiadamiana o tej ocenie. Przyczyna odrzucenia
rozwi¡zania jest okre±lana jednym z nast¦puj¡cych komunikatów:
• bª¡d kompilacji (compile-time error),
• bª¡d wykonania (run-time error),
• przekroczony limit czasu (time limit exceeded),
• bª¦dna odpowied¹ (wrong answer),
• rozwi¡zanie nadesªane po czasie (ignored),
• rozwi¡zanie niezgodne z regulaminem (illegal).
(c) Je»eli rozwi¡zanie nie zostanie zaakceptowane, dru»yna mo»e przedstawi¢ kolejn¡ wersj¦ rozwi¡zania.
(d) Dru»yny s¡ szeregowane na podstawie liczby poprawnie rozwi¡zanych zada«. O kolejno±ci dru»yn posiadaj¡cych t¦ sam¡ liczb¦ rozwi¡zanych zada« decyduje ª¡czny czas rozwi¡zywania zada«. Za czas
rozwi¡zania zadania przyjmuje si¦ czas, jaki upªyn¡ª od pocz¡tku zawodów do momentu przedstawienia
poprawnego rozwi¡zania, powi¦kszony o kar¦ 20 minut za ka»de przedstawienie bª¦dnego rozwi¡zania.
¡czny czas rozwi¡zywania zada« jest obliczany tylko na podstawie zaakceptowanych rozwi¡za« - kara
zwi¡zana z nierozwi¡zanymi zadaniami nie ma wpªywu na wynik dru»yny.
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