U BUGARSKU PO NOVA INFORMATIČKA ODLIČJA!
U organizaciji Hrvatskog saveza informatičara, reprezentacija mladih informatičara Hrvatske putuje u
petak, 7. kolovoza 2009. godine na 21. međunarodnu informatičku olimpijadu - IOI 2009, koja se od 8. do 15.
kolovoza održava u Plovdivu u Bugarskoj. Za Hrvatsku će se natjecati četvorica učenika:
1. GORAN ŽUŽIĆ, 4. r., V. gimnazija, Zagreb
(profesor informatike u nastavi: P. Brođanac, dipl. ing.)
2. STJEPAN GLAVINA, 3. r., Srednja škola Prelog
(profesorica informatike u nastavi: D. Naranđa, prof.)
3. IVAN PILAT, 4. r., XV. gimnazija, Zagreb
(profesor informatike u nastavi: N. Dmitrović, prof.)
4. JAKŠA MARKOTIĆ, 4. r., III. gimnazija, Split
(profesorica informatike u nastavi: S. Antišić, prof.)
Reprezentaciju vode: Ivo Šeparović, odgovorni voditelj
i Lovro Pužar, stručni voditelj.
Za svoj su se nastup u Bugarskoj mladi informatičari intenzivno pripremali u Hrvatskom savezu
informatičara od 30. srpnja do 6. kolovoza, s tim da su dio priprema odradili već u srpnju u sklopu Kampa mladih
informatičara u Krku.
Četvorica srednjoškolaca svoje su mjesto u reprezentaciji RH izborili najboljim rezultatima na: Državnom
natjecanju iz informatike za šk. god. 2008./2009., 15. Hrvatskoj informatičkoj olimpijadi i Izbornim pripremama
održanima u Hrvatskom savezu informatičara u Zagrebu.
Nastup na IOI 2009 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.
Ova je reprezentacija već dokazala svoju vrijednost odličnim rezultatima na 16. srednjoeuropskoj
informatičkoj olimpijadi – CEOI 2009 (Tirgu Mures, Rumunjska, od 8. do 14. srpnja 2009.), osvojivši za Hrvatsku
četiri medalje: zlatnu, srebrnu i dvije brončane, pa se dobrim vijestima nadamo i iz Bugarske.
Najbolji mladi informatičari Republike Hrvatske, u organizaciji Hrvatskog saveza informatičara, već 17
godina s uspjehom nastupaju na IOI (International Olympiad in Informatics), najznačajnijoj i najvećoj
informatičkoj olimpijadi znanja za učenike srednjih škola, i do sada su osvojili 50 odličja (5 zlatnih, 17 srebrnih i
28 brončanih) i Hrvatskoj osigurali visoko mjesto u svijetu.
U Zagrebu, 6. kolovoza 2009.

za Hrvatski savez informatičara
Ivo Šeparović, dipl. ing.

