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CERC 2010 

The Central European Regional Contest 2010 
 

Srednjoeuropsko regionalno studentsko ACM natjecanje 
Wroclaw, Poljska 

od 19. do 21. studenog 2010. 
 

Hrvatski savez informatičara je 6. studenog 2010. godine, na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva Sveučilišta u Zagrebu, organizirao Natjecanje timova studenata informatičara hrvatskih 
sveučilišta. Najbolja dva tima na ovom izlučnom natjecanju stekla su pravo nastupa na 
Srednjoeuropskom regionalnom studenskom ACM natjecanju CERC-u, koje će se ove godine 
održati u Wroclawu, Poljska, od 19. do 21. studenog 2010. godine. 
 
CERC 2010 jedno je od regionalnih natjecanja na kojima se biraju timovi za 35. ACM 
međunarodno studentsko natjecanje u programiranju (The ACM International Collegiate 
Programming Contest). ACM natjecanje je svjetsko prvenstvo studenata u programiranju koje je 
započelo još davne 1976./77. kao lokalno natjecanje u SAD, da bi se danas provodilo u čitavom 
svijetu. 
 
Na CERC 2010 nastupit će timovi sa sveučilišta iz Austrije, Češke, Hrvatske, Mađarske, Poljske, 
Slovačke i Slovenije, a biti će održano na Institutu računalne znanosti Sveučilišta u Wroclawu. 
 
Hrvatsku će zastupati dva tima Sveučilišta u Zagrebu u sastavu: 
 

 
 

1. tim: 
Stjepan Glavina, FER, student 1. godine preddiplomskog studija 

Filip Pavetić, FER, student 3. godine preddiplomskog studija 
Goran Žužić, FER, student 2. godine preddiplomskog studija 

Voditelj: Krešimir Malnar 
 



 

2

 

 
 

2. tim: 
Tomislav Grbin, FER, student 2. godine diplomskog studija 

Matija Korpar, FER, student 3. godine preddiplomskog studija 
Matija Osrečki, FER, student 3. godine preddiplomskog studija 

Voditelj: Krešimir Malnar 
 

 
Ovo je već petnaesta godina kako Hrvatski savez informatičara organizira nastup timova 

najuspješnijih studenata informatičara Sveučilišta u Zagrebu na regionalnom natjecanju timova 
studenata informatičara srednjoeuropskih sveučilišta. 
 
Navedeno natjecanje se sastoji od timskog rješavanja velikog broja (8-10) problemskih zadataka na 
algoritamskoj osnovi u programskim jezicima Pascal/C/C++ pod operativnim sustavom Linux na 
jednom računalu u trajanju od 5 sati. 
 
Naši natjecatelji pokušat će se u konkurenciji od 70 timova iz 7 zemalja izboriti pravo nastupa na 
finalu svjetskog studentskog ACM-ICPC natjecanja koje će se održati u Egiptu, od 27. veljače do 4. 
ožujka 2011. godine. 

 
Potporu nastupu naših studenata na ovom natjecanju pružila je dodatno Hrvatska zajednica tehničke 
kulture, te nam je ustupila svoj automobil i šofera. 
 
 
U Zagrebu, 09. studenog 2010. 
 
 
Za Hrvatski savez informatičara Za program VRSIH 2010 
Organizatora nastupa na CERC 2010 Predsjednik Stručnog povjerenstva 
 
Ivo Šeparović, dipl. ing. Bojan Antolović, dipl. ing., v. r. 
 


