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Zasady organizacji etapu regionalnego (stacjonarnego) 

w III Zawodach Algorytmicznych CMI 
 

I. Organizacja Zawodów w Uczelniach Partnerskich 

AGENDA: 

9:00-9:30 - rejestracja Uczestników 

9:30-9:45 - zajmowanie stanowisk w salach 

9:45-10:00 - zapoznanie z zasadami udziału w konkursie, instrukcja stanowiskowa, BHP 

• Skrzaty: 

10:00-11:30 - I część konkursu 

11:30-12:00 - przerwa 

12:00-13:30 - II cześć konkursu 

• Gnomy: 

10:00-12:00 - I część konkursu 

12:00-12:30 - przerwa 

12:30-14:30 - II cześć konkursu 

• Gremliny: 

10:00-12:30 - I część konkursu 

12:30-13:00 - przerwa 

13:00-15:30 - II część konkursu 

 

II. Zasady ogólne 

1. Podczas etapu regionalnego III Ogólnopolskich Zawodów Algorytmicznych CMI obowiązują zapisy 

w Regulaminie w wersji 3. z dn. 28.03.2022 r. 

2. Podczas etapów stacjonarnych opiekę nad Uczestnikami konkursu sprawuje Grantobiorca, 

z wyjątkiem czasu trwania części konkursowych, podczas których Uczestnicy udają się do sali pod 

opieką przedstawiciela Komisji Uczelnianych 

3. Uczestnik zobowiązany jest posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną lub inny dokument 

tożsamości 

4. Uczestnik zobowiązany jest posiadać oryginał Załącznika nr 1 do Regulaminu - Oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na udział oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału 

w Ogólnopolskich Zawodach Algorytmicznych organizowanych w ramach projektu „Centrum 

Mistrzostwa Informatycznego” podpisany przez Rodzica / Opiekuna prawnego 

5. Wyrażenie zgody na upowszechnienie wizerunku jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału 

w etapach stacjonarnych Zawodów CMI 

6. Stanowiska komputerowe są przydzielane losowo - każde zostanie podpisane imionami 

i nazwiskami Uczestników oraz nazwą Zespołu 

7. Komisje Uczelniane czuwają nad prawidłowym przebiegiem Zawodów i pilnują przestrzegania 

Regulaminu i Zasad organizacji Zawodów (ten dokument) 

8. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu, która pozbawi możliwości kontynuowania pracy 

wszystkich członków Zespołu, termin zakończenia pracy przez danych Uczestników zostaje 
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przedłużony o taki czas, jaki był niezbędny do usunięcia awarii. Awarie sprzętu należy zgłaszać 

niezwłocznie dyżurującym członkom Komisji Uczelnianej 

9. W czasie trwania Zawodów Uczestnicy nie mogą korzystać z laptopów, pendrive’ów, dysków, 

kalkulatorów, telefonów komórkowych ani innych własnych urządzeń elektronicznych 

10. W czasie trwania Zawodów Uczestnicy mogą korzystać z własnych pomocy w wersji papierowej, 

w szczególności książek 

11. Na czas trwania Zawodów sprzęt wartościowy, którego nie można wnosić na salę, należy 

przekazać opiekunowi zespołu (Grantobiorcy) 

12. W trakcie I i II części konkursu nie wolno opuszczać przydzielonej sali Zawodów aż do momentu 

zakończenia etapu regionalnego dla danej kategorii 

13. Uczestnicy spóźnieni, którzy nie zajmą stanowisk do godz. 9:45, nie będą dopuszczeni do 

Zawodów 

14. W uzasadnionych przypadkach losowych, w razie spóźnienia całego Zespołu, problem będzie 

rozpatrywany indywidualnie, po wcześniejszym uprzedzeniu Komisji Uczelnianej o tym fakcie 

15. Komunikowanie się z członkami innych Zespołów i osobami trzecimi, w szczególności ustnie, 

telefonicznie lub poprzez sieć komputerową, w czasie zawodów, w tym także podczas przerwy, 

jest zabronione pod rygorem dyskwalifikacji 

16. Dzielenie się plikami z kodem może się odbywać wyłącznie wewnątrz Zespołu za pośrednictwem 

platformy CMI, poprzez zgłoszenie pliku do sprawdzenia przez system On-Line Judge. Zgłoszenie 

pliku jeszcze przed jego ostatecznym wysłaniem do oceny tworzy wersję roboczą, która jest 

dostępna dla wszystkich zalogowanych członków Zespołu. Wersja ta może również umożliwić 

odzyskanie napisanego kodu w razie awarii sprzętu na stanowisku komputerowym.  

17. Uczestnicy będą mogli poznać wynik punktowy swoich zgłoszeń zaraz po tym, jak ich programy 

zostaną ocenione przez system On-line Judge. W przypadku dużego obciążenia, w szczególności 

pod koniec Zawodów, czas oczekiwania na wynik może się wydłużyć i przeciągnąć poza termin 

zakończenia Zawodów 

18. Przez zgłoszenie zadania należy rozumieć potwierdzenie przesłania go do oceny (status 

przesłanego zadania: „Przesłane do oceny”). Z uwagi na możliwe opóźnienia w komunikacji 

sieciowej i konieczność przeładowania strony w przeglądarce, nie należy zostawiać wysyłania 

wersji roboczej do oceny na ostatnią chwilę 

19. Wynikiem Zespołu dla każdego zadania jest najwyższy z uzyskanych wyników punktowych dla 

tego zadania 

 

III. Przygotowanie pracowni (w odniesieniu do Regulaminu) 

1. Podczas rozwiązywania zadań w ramach etapu regionalnego, Uczestnikom zostaną zapewnione 
odpowiednie warunki sprzętowe do udziału w Zawodach, w zależności od kategorii 

a. W kategorii Skrzaty każdemu członkowi Zespołu zostanie udostępniony jeden komputer 

stacjonarny z dostępem do desktopowej wersji środowiska Scratch 

b. W kategorii Gnomy każdemu członkowi Zespołu zostanie udostępniony jeden komputer 

stacjonarny (z zainstalowanym kompilatorem C++, interpreterem języka Python 3 oraz 

oprogramowaniem Code::Blocks i PyCharm) 

c. W kategorii Gremliny zostanie zapewniony jeden komputer na cały Zespół (z 

zainstalowanym kompilatorem C++, interpreterem języka Python 3 oraz 
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oprogramowaniem Code::Blocks i PyCharm) 

2. Na wszystkich komputerach dostęp do sieci zostanie ograniczony. Korzystanie z zasobów 
Internetu będzie niedozwolone z wyjątkiem określonych zasobów platformy CMI, 

udostępnionych na potrzeby organizacji Zawodów. Wszelkie przypadki naruszenia tej zasady 
mogą spowodować dyskwalifikację Uczestnika lub całego Zespołu 

 
IV. Ogłoszenie wyników, nagrody (w odniesieniu do Regulaminu) 

1. Ogłoszenie wyników etapu regionalnego oraz informacja o kwalifikacji do finału nastąpi do dnia 

07.05.2021 r. 

2. Najlepsze Zespoły wyłonione w etapie regionalnym otrzymają nagrody podczas finału 

w Politechnice Łódzkiej 

 

V. Zgłaszanie i ocena rozwiązań 

1. Do treści zadań konkursowych dostęp na platformie CMI będą mieli jedynie Uczniowie 

zakwalifikowani do etapu regionalnego III Zawodów Algorytmicznych CMI, którzy zarejestrują się 

i zajmą stanowiska w przydzielonej im sali (zgodnie z punktem 1 niniejszych Zasad) 

2. Tylko uczniowie zapisani do danego Zespołu będą mogli zgłaszać rozwiązania zadań 

konkursowych na platformie CMI 

3. Rozwiązania zadań mogą być zgłaszane wyłącznie za pomocą dedykowanej aktywności na 

platformie CMI 

4. Rozwiązania zadań etapu regionalnego zgłaszane są w trakcie trwania etapu regionalnego 

Zawodów (w czasie konkurencji) 

5. W uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających rozwiązywanie zadań, np. związanych z 

awarią serwera, czy problemami sieciowymi po stronie Organizatora, JURY zastrzega sobie prawo 

wydłużenia czasu nadsyłania rozwiązań 

 

VI. Reklamacje 

1. Uczestnicy i Grantobiorcy mają prawo zgłaszać ustnie do przedstawiciela Komisji Uczelnianej 

ewentualne niejasności lub dostrzeżone błędy w treści zadań, niezwłocznie po ich zauważeniu, 

nie później niż w czasie 1 godziny od zakończenia danej kategorii 

2. Protesty i skargi będą rozpatrywane przez JURY w terminie do 3 (trzech) dni roboczych, w 

przypadku skarg dotyczących etapu regionalnego 


