19. SREDNJOEUROPSKA INFORMATIČKA OLIMPIJADA – CEOI 2012
Tata, Mađarska, 7.-13. srpnja 2012.
19. srednjoeuropska informatička olimpijada 2012. (Central European Olympiad in Informatics
– CEOI 2012), jedno od najjačih regionalnih informatičkih natjecanja u svijetu, ove godine održat će se u
Mađarskoj, u gradu Tata od 7. do 13. srpnja 2012., u organizaciji
–
–
–
–

John von Neumann Computer Society (NJSZT)
Ministarstva obrazovanja Mađarske
Sveučilišta Eötvös Loránd
Srednje škole Eötvös József

Hrvatsku će zastupati 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 2012 će nastupiti:
R. br.

Ime

Prezime

Raz.

Škola/Klub

1.

Antun

Razum

4.

XV. gimnazija, Zagreb

2.

Marin

Tomić

3.

V. gimnazija, Zagreb

3.

Dominik

Gleich

2.

XV. gimnazija, Zagreb

4.

Tomislav

Tunković

4.

Gim. L. Vranjanina, Zagreb

Hrvatsku informatičku reprezentaciju na CEOI 2012 voditi će:
Aron Bohr, odgovorni voditelj,
Matija Osrečki, ing., stručni voditelj
Ivan Katanić, stručna potpora
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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 zastupa tim od četiri učenika (do 20 godina starosti) i dva voditelja.
U službenom dijelu natjecanja nastupit će svih sedam CEOI članica: Češka, Hrvatska, Mađarska (2
tima), Njemačka, Poljska, Rumunjska i Slovačka. Na natjecanje su kao gosti pozvani i timovi Slovenije,
Estonije, Nizozemske, Izraela i Švicarske.
Slobodne dane natjecatelji će provoditi u druženju s ostalim učenicima i na organiziranim izletima.
Za vrijeme CEOI natjecanja, održati će se i CEOI online natjecanje na kojem se mogu natjecati svi
zainteresirani učenici iz cijelog svijeta, rješavajući iste zadatke kao i natjecatelji u Tati. On-line natjecanje
odvijat će se u ponedjeljak, 9. srpnja 2012. od 10.00 - 15.00 sati za prvi dan natjecanja i u srijedu, 11. srpnja
2012. za drugi dan natjecanja. Dodatne informacije biti će objavljene na WEB-u organizatora:
http://ceoi2012.elte.hu/internet-contest/
Nastup naših informatičara organizira 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.

U Zagrebu, 5. srpnja 2012.
Za Hrvatski savez informatičara

Tajnik
Ivo Šeparović, dipl. ing.

HRVATSKI TIM POSLIJE OTVARANJA CEOI 2012. U MAĐARSKOJ
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