IZVJEŠĆE
19. SREDNJOEUROPSKA INFORMATIČKA OLIMPIJADA – CEOI 2012
Tata, Mađarska, 7.-13. srpnja 2012.

2 SREBRA I 2 BRONCE
Svečanom priredbom i dodjelom olimpijskih medalja, danas je, oko 20 h, u hotelu Gottwald u Tati,
završena 19. srednjoeuropska informatička olimpijada 2012. (Central European Olympiad in
Informatics) – CEOI 2012, jedno od najjačih regionalnih informatičkih natjecanja u svijetu.
Hrvatsku su zastupala četvorica učenika srednjih škola, koji su nastup u reprezentaciji izborili
ovogodišnjim najboljim rezultatima na 18. hrvatskoj informatičkoj olimpijadi (Zagreb, 28. travnja 2012.),
te Izbornim pripremama (Zagreb, 17. – 20. svibnja 2012.).
U reprezentaciji Hrvatske na CEOI-u 2012 nastupili su i osvojili:
R. br.
1.
2.
3.
4.

Ime i prezime
Antun Razum
Tomislav Tunković
Marin Tomić
Dominik Gleich

Raz.
4.
4.
3.
2.

Škola
Medalja na CEOI 2012
XV. gimnazija, Zagreb
SREBRNA
Gimnazija L. Vranjanina, Zagreb
SREBRNA
V. gimnazija, Zagreb
BRONČANA
XV. gimnazija, Zagreb
BRONČANA

Hrvatsku informatičku reprezentaciju na CEOI 2012 vodili su:
Aron Bohr, HSIN, odgovorni voditelj,
Matija Osrečki, ing., stručni voditelj i
Ivan Katanić, stručna potpora

Prema propozicijama, CEOI natjecanje se sastojalo od rješavanja 6 problemskih zadataka kroz 2
dana natjecanja, u programskim jezicima Pascal, C i C++ pod operativnim sustavom Linux.
U službenom dijelu natjecanja nastupilo je svih sedam CEOI članica: Češka, Hrvatska, Mađarska (2 tima),
Njemačka, Poljska, Rumunjska i Slovačka. Na natjecanju su kao gosti sudjelovali i timovi Bugarske,
Izraela, Nizozemske, Slovenije i Švicarske. Svaku zemlju sudionicu zastupao je tim od četiri učenika (do
20 godina starosti) i dva voditelja. Nastupilo je ukupno 53 natjecatelja.

Za vrijeme CEOI natjecanja, održano je i CEOI online natjecanje na kojem se natjecalo 400 učenika
iz cijelog svijeta, rješavajući iste zadatke, kao i natjecatelji u Tati.
Nastup naših informatičara organizirao je Hrvatski savez informatičara, pod pokroviteljstvom i s
financijskom potporom Hrvatske zajednice tehničke kulture i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
Republike Hrvatske. Potporu ovom programu pružila je tvrtka Omega Software iz Zagreba.

Hrvatski savez informatičara uz velike je napore osigurao financijska sredstva za pripremu (Zimske i
Ljetne škole informatike), izbor timova na HIO i IP, te organizaciju ovog veoma važnog programa za mlade
hrvatske informatičke olimpijce. Izuzetno se ponosimo postignutim rezultatima našeg potpuno novog tima.
U njemu, nažalost, nije mogao sudjelovati Domagoj Ćevid (3. razred V. gimnazije u Zagrebu), jer je ove
godine pored toga što postao najbolji mladi informatičar Hrvatske, prednost dobio njegov nastup u
hrvatskom timu (u istom terminu) na svjetskoj matematičkoj olimpijadi - IMO 2012 u Argentini.

Kao osobitu vrijednost ističemo što su medalje u Mađarskoj osvojila sva četvorica naših natjecatelja.
Raduje nas da 15 dana prije početka 30. olimpijskih igara u Londonu, mladi informatičari Hrvatske, već
sutra poslije podne donose 4 informatičke olimpijske medalje u Hrvatsku. Čestitamo najprije učenicima, te
školama i mentorima iz kojih dolaze i svakako njihovim roditeljima.
“Tajna uspjeha” naših učenika na međunarodnim natjecanjima nije više tajna, Stručni, predani i
nesebični, kontinuirani rad svih suradnika HSIN-a, posebice naših prijašnjih uspješnih olimpijaca, uvijek s
novim generacijama učenika, disperziramo znanje kroz mnoge fleksibilne programe HSIN-a.
Zahvaljujemo se svima koji su pomogli da ostvarimo ovaj uspjeh, a posebice velika zasluga za ovaj
izvrstan uspjeh na CEOI 2012 pripada i domaćinima i organizatorima Zimske škole informatike – Srednjoj
školi Krapina, informatičkom klubu KRIK, Gradu Krapini i Županiji krapinsko-zagorskoj, te domaćinima
Ljetnog kampa mladih informatičara 2012. OŠ F. K. Frankopana, informatičkom klubu KIOK, Gradu Krku i
Županiji primorsko-goranskoj, na kojima su se naši olimpijci intenzivno pripremali prije odlaska na ovo
natjecanje.
U Zagrebu (Tati), 12. srpnja 2012. godine
Za Hrvatski savez informatičara Tajnik
organizator nastupa na CEOI 2012.
Ivo Šeparović, dipl. ing.

