16. SREDNJOEUROPSKA INFORMATIČKA OLIMPIJADA
CENTRAL EUROPEAN OLYMPIAD IN INFORMATICS 2009
Tirgu Mures, Rumunjska
od 8. do 14. srpnja 2009.

NOVI USPJEH MLADIH INFORMATIČARA HRVATSKE
Svečanim zatvaranjem, 13. srpnja 2009. godine, završila je 16. Srednjoeuropska informatička olimpijada
(Central European Olympiad in Informatics - CEOI), jedno od najjačih regionalnih informatičkih
natjecanja za učenike srednjoškolske dobi koje se ove godine, po treći put održano u Rumunjskoj. Hrvatsku
su zastupala četvorica učenika srednjih škola koji su nastup u reprezentaciji izborili ovogodišnjim najboljim
rezultatima na Državnom natjecanju (Dubrovnik, 22.-26. ožujka 2009.), 15. Hrvatskoj informatičkoj
olimpijadi (Dubrovnik, 26. ožujka 2009.), te Izbornim pripremama (Zagreb, 29. travnja do 2. svibnja
2009.) Hrvatski informatički reprezentativci su se svi i ove godine, na 16. CEOI-u, okitili odličjima.
U reprezentaciji Hrvatske na CEOI 2009 nastupili su i osvojili:
1. GORAN ŽUŽIĆ,
4. r., V. gimnazija, Zagreb
predavač informatike: Predrag Brođanac
2. STJEPAN GLAVINA
3. r., Srednja škola Prelog
predavač informatike: Danijela Naranđa
3. IVAN PILAT
4. r., XV. gimnazija, Zagreb
predavač informatike: Nikola Dmitrović
4. JAKŠA MARKOTIĆ
4. r., III. gimnazija, Split
predavač informatike: Slavojka Antišić

ZLATNA MEDALJA
SREBRNA MEDALJA
BRONČANA MEDALJA
BRONČANA MEDALJA

Hrvatsku informatičku reprezentaciju na CEOI 2009 vodili su, Alen Spiegl, dipl. ing., odgovorni voditelj i
Lovro Pužar, dipl. ing., stručni voditelj.
Prema propozicijama, CEOI natjecanje sastoji se od rješavanja 6 problemskih zadataka kroz 2 dana
natjecanja, u programskim jezicima Pascal, C i C++ pod operativnim sustavom Linux. Svaku zemlju
sudionicu zastupao je tim od četiri učenika (do 20 godina starosti) i dva voditelja.
U službenom dijelu natjecanja nastupilo je svih sedam CEOI članica: Češka, Hrvatska, Mađarska,
Njemačka, Poljska, Rumunjska i Slovačka, dok su u neslužbenom dijelu natjecanja nastupili timovi:
Moldove, SAD, Srbije i Švicarske, kao i još tri rumunjska tima i jedan tim grada domaćina.
16. CEOI odvijao se od 8. do 14. srpnja 2009. u rumunjskom gradu Tîrgu Mureş. Domaćinstvo CEOI
natjecanjima pružilo je Sveučilište «Petru Maior» u Tîrgu Mureşu, a organizaciju su proveli iskusni
rumunjski informatičari pod vodstvom gđe. dr. sc. Clare Ionescu.
Slobodne dane natjecatelji su proveli na izletima u okolicu Tîrgu Mureşa, prvi u srednjovjekovni gradić u
kojem i danas žive ljudi, a drugi u rudnik soli. Bilo je i sportskih nadmetanja i osvježenja u bazenima
gradskog aqua parka.
Za vrijeme CEOI natjecanja, održalo se i CEOI online natjecanje na kojem su se mogli natjecati svi
zainteresirani iz cijelog svijeta, rješavajući iste zadatke u isto vrijeme kada i natjecatelji u Tîrgu Mureşu.
Zadatke, rezultate, slike i ostale zanimljivosti s CEOI-a možete vidjeti na www.ceoi2009.ro, a u HSIN-u će
uskoro biti dostupan i Bilten 16.CEOI-a.
Nastup naših informatičara organizirao je Hrvatski savez informatičara, pod pokroviteljstvom i s
financijskom potporom Hrvatske zajednice tehničke kulture i pokroviteljstvom Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Potporu ovom programu tradicionalno je pružio T-HT, glavni
sponzor HSIN-a u 2009. godini.
Ovaj uspjeh HSIN-a u kontinuiranom 19. godišnjem radu s mladim informatičarima Hrvatske je tim veći, što
je izabrani hrvatski tim ove godine dobio tri nova učenika. Oni su se predvođeni Goranom Žužićem,
šesterostrukim zlatnim olimpijcem vrlo dobro snašli na ovom prestižnom međunarodnom natjecanju.
Očekujemo od ovog tima dobre rezultate i na 21. međunarodnoj informatičkoj olimpijadi – IOI 2009, koja će
se od 8. – 15 kolovoza održati u bugarskom gradu Plovdivu.
HRVATSKA INFORMATIČKA REPREZENTACIJA VRAĆA SE u Zagreb 14. srpnja 2009. u 18.35 sati
avionom iz Budimpešte.
U Tirgu Muresu, 13. srpnja 2009. godine
Voditelji hrvatske reprezentacije
na CEOI 2009
Alen Spiegl, dipl. ing., odgovorni voditelj
Lovro Pužar, dipl. ing., stručni voditelj

