Informacje dotyczące zawodów II stopnia
XIV OIJ, zawody II stopnia
14 marca 2020

Harmonogram
Zawody II stopnia odbędą się, zgodnie z terminarzem, w dniu 14 marca 2020 według następującego harmonogramu:
• 10:00 - 10:30 – rejestracja (prosimy zawodników z miejscowości, gdzie odbywają się zawody o rejestrację do godz.
10.15),
• 10:30 - 10:50 – przywitanie zawodników, przypomnienie zasad,
• 10:50 - 11:20 – sprawdzanie przydzielonego zawodnikom sprzętu, podpisanie Karty aprobaty stanowiska,
• 11:20 - 12:20 – sesja próbna, w której do rozwiązania będą zadania próbne, a Organizatorzy pomogą rozwiązać
ewentualne problemy, wyniki tej sesji nie wliczają się do końcowej klasyfikacji,
• 12:20 - 12:40 – przerwa,
• 12:40 - 16:40 – ZAWODY II STOPNIA XIV OIJ.
W godzinach 12:00 - 12:40 i 13:40 - 16:40 możliwe będzie skorzystanie z bufetu, w którym będą kanapki, drożdżówki,
woda i herbata.

Miejsce zawodów
Zawody odbędą się w następujących Centrach Lokalnych, o przydziale zawodników decyduje miejscowość szkoły:
województwa mazowieckie,
tokrzyskie

podlaskie i świę-

(szczegółowe informacje o miejscu zostaną
przekazane mailowo,
prosimy o dokładne
sprawdzenie do którego Centrum Lokalnego
zostali przydzieleni zawodnicy)
województwo małopolskie

województwo śląskie

województwa dolnośląskie i opolskie

województwa lubelskie i podkarpackie

województwa kujawsko-pomorskie,
mazurskie i pomorskie
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warmińsko-

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
ul. Nowogrodzka 73
02-006 Warszawa
lub
VIII LO im. Władysława IV w Warszawie
ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6
30-348 Kraków
V LO w Bielsko-Białej
ul. Józefa Lompy 10
43-300 Bielsko-Biała
Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław
sale 107-110 oraz 119 (1 piętro)
I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie
Aleje Racławickie 26
20-400 Lublin
VI LO w Bydgoszczy
ul. Stanisława Staszica 4
85-014 Bydgoszcz
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województwa wielkopolskie i lubuskie

województwo zachodniopomorskie

województwo łódzkie

VIII LO im. Adam Mickiewicza w Poznaniu
ul. Hipolita Cegielskiego 1
61-862 Poznań
XIII LO w Szczecinie
Unisławy 26
71-413 Szczecin
Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych w Łodzi
ul. Strykowska 10/18
91-725 Łódź

Można starać się o zmianę przydzielonego Centrum Lokalnego, jeśli łatwiej możesz dostać się do innego. Udokumentowane wnioski należy przesyłać na adres olimpiada@oij.edu.pl do 21 lutego 2020 (piątek) do godziny 18:00.
Organizatorzy Olimpiady nie organizują dojazdów do miejsc zawodów i nie odpowiadają za bezpieczeństwo zawodników w
czasie przyjazdu i odjazdu z miejsca zawodów. Organizatorzy pokrywają koszty podróży zawodników, niestety nie opiekunów,
koszty podróży samochodem pokrywamy do wysokości kosztów dojazdu transportem publicznym (pociąg II klasy PKP lub
autobus). Do refundacji kosztów podróży należy mieć zarówno bilet na zawody, jak do domu. Wszyscy zawodnicy i
ich szkoły zostaną powiadomieni o miejscu i zasadach udziału w zawodach pocztą elektroniczną (na podany w systemie
rejestracji adres mailowy). Prosimy o potwierdzenie otrzymania tego maila.

Pozostałe ustalenia
Zawodnicy proszeni są o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi zawodów II stopnia dostępnymi na stronie Olimpiady
(https://oij.edu.pl), w szczególności z zasadami organizacji zawodów II i III stopnia (https://oij.edu.pl/oij14/
przepisy/zoz23/) oraz dokumentem Wybrane polecenia, który opisuje środowisko dostępne podczas zawodów II stopnia
(https://oij.edu.pl/oij14/przepisy/polecenia/). Polecamy też wprowadzenie do Linuksa, który będzie środowiskiem
na zawodach II stopnia: (https://oij.edu.pl/zawodnik/linux/). Te dokumenty będą dostępne dla zawodników podczas zawodów II stopnia.
Na zawody należy przynieść ważną legitymację szkolną oraz przybory do pisania (długopis lub pióro piszące kolorem
czarnym lub niebieskim). Podczas zawodów zawodnicy nie mogą korzystać z książek, wcześniej sporządzonych notatek, ani
żadnych własnych urządzeń elektronicznych. Organizatorzy zapewnią czyste kartki na notatki.

Zawody próbne
W dniu 29 lutego 2020 (sobota) odbędą się zawody próbne do zawodów II stopnia XIV OIJ. Wyniki tych zawodów nie liczą
się do końcowej klasyfikacji i udział w nich jest całkowicie dobrowolny. Komitet Główny bardzo zachęca do udziału w tych
zawodach. Prosimy potraktować udział w tych zawodach jako trening odbywany ściśle w czasie 4 godzin, tak jak zawody
olimpijskie. Udział w zawodach będzie możliwy w dwóch formach:
• on-line korzystając z tych samych sposobów komunikacji co w zawodach I stopnia w turze ukrytej, zawody rozpoczną
się o godzinie 12:10,
• w miejscu przewidywanym dla danego zawodnika w warunkach zbliżonych do właściwych zawodów, w tej formie
będzie mogło wziąć udział kilku zawodników (7-10) w każdej lokalizacji. Spośród tych, którzy zgłoszą taką wolę,
w przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc, uczestnicy zawodów zostaną wybrani spośród chętnych w drodze
losowania. Zgłoszenia prosimy kierować przez SIO https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oij14-2-test/submit/ do
dnia 24 lutego 2020 (poniedziałek) do godziny 18:00. O wynikach kwalifikacji-losowania zainteresowani zostaną
powiadomieni we wtorek 25 lutego 2020 do godziny 10:00 mailem.
Harmonogram zawodów próbnych:
• 11:45 - rejestracja zawodników,
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• 12:00 - powitanie, przedstawienie zasad w sali zawodów,
• 12:10 - 16:10 zawody próbne.
W godzinach 13:10 - 16:10 możliwe będzie skorzystanie z bufetu, w którym będą kanapki, drożdżówki, woda i herbata.
Najpóźniej od niedzieli 1 marca 2020 do godziny 18:00 każdy z zawodników uczestniczących w zawodach próbnych
będzie mógł zapoznać się ze swoimi wynikami.
Organizatorzy Olimpiady nie organizują dojazdów do miejsc zawodów i nie odpowiadają za bezpieczeństwo zawodników
w czasie przyjazdu i odjazdu z miejsca zawodów. W przypadku zawodów próbnych organizatorzy nie pokrywają kosztów
podróży, z wyjątkiem zawodników i ich opiekunów, których sytuacja wymaga takiego wsparcia. W razie takiej potrzeby
proszę ze strony Olimpiady pobrać druk Wniosek o stypendium przejazdowe (http://oij.edu.pl/oij14/stypendium_
przejazdowe.odt), wypełnić zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi i przesłać na adres olimpiada@oij.edu.pl.
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