Reguły obowiązujące podczas II etapu XVI Olimpiady Informatycznej Juniorów
przeprowadzanego zdalnie
Akceptacja reguł
Zawody zostaną przeprowadzane zdalnie za pośrednictwem systemu SIO. Link do strony zawodów
https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oij16-2 będzie dostępny od poniedziałku 7 marca 2022. Aby wysłać rozwiązanie, należy
potwierdzić w systemie SIO, że przeczytało się niniejszy dokument opisujący reguły udziału w II etapie XVI OIJ.
Zachęcamy, aby odpowiedni checkbox zaznaczyć jeszcze przed rozpoczęciem zawodów próbnych.
Terminarz zawodów
1. Dzień zawodów próbnych: piątek 11 marca 2022 r., godz. 16:00-20:00. Program:
•
•
•
•

16:30-16:45 na platformie ClickMeeting: otwarcie zawodów, omówienie zagadnień technicznych, uczniowie
mogą zadawać pytania na czacie, a organizatorzy odpowiadają na żywo;
17.00-18.30 – rozwiązywanie zadań, nie liczących się do klasyfikacji zawodów II stopnia;
19.40 na platformie ClickMeeting; możliwość zadawania pytań na czacie, na które organizatorzy
odpowiadają na żywo;
od godz. 20.00, omówienia rozwiązań zadań będą dostępne na kanale YouTube Olimpiady Inf ormatycznej
Juniorów.

Zaleca się, by na komputerze wykorzystywanym w zawodach, w czasie od sesji próbnej po właściwe zawody, nie były
prowadzone żadne prace, które mogłyby spowodować problemy techniczne w czasie właściwych zawodów.
2. Właściwe zawody: sobota 12 marca 2022 r., godz. 9:00-18:00. Program:
•
•
•

9:00-9:45 na platformie ClickMeeting: oficjalne rozpoczęcie zawodów, przypomnienie zagadnień
technicznych, uczniowie mogą zadawać pytania na czacie, a organizatorzy odpowiadają na żywo;
10:00-14:00 – zawody właściwe
Od godz. 15.00 omówienia rozwiązań zadań będą dostępne na kanale YouTube Olimpiady Informatycznej
Juniorów.

Linki do ClickMeeting zostaną publikowane na stronie OIJ i na Facebooku.
Najpóźniej od południa 17 marca (czwartek) będziesz mógł zapoznać się z oceną swoich rozwiązań.
Uwagi do ewentualnych opinii Jury, dotyczących podobieństwa rozwiązań różnych zawodników będzie można
składać przez SIO do 21 marca (poniedziałek) do 23:59 włącznie. Ostateczne wyniki II etapu XVI OIJ zostaną
opublikowane w piątek 25 marca 2022.
Do zawodów III stopnia zostaną zakwalifikowani uczestnicy, których rozwiązania zadań II stopnia zostaną ocenione
najwyżej. Komitet Główny ustala minimalną liczbę punktów, jaką uczestnik zawodów II stopnia powinien uzyskać,
aby zakwalifikować się do udziału w zawodach III stopnia. Ta liczba jest nie większa niż 80-ty oraz nie mniejsza niż
150-ty wynik punktowy wpośród wszystkich uczestników zawodów II stopnia.
Uczestnik zawodów II stopnia zakwalifikowany do zawodów III stopnia nie uzyskuje automatycznie tytułu finalisty
Olimpiady Informatycznej Juniorów. W roku szkolnym 2021/2022, finalista to Uczestnik zawodów III stopnia, który
uzyska wynik co najmniej równy wynikowi ustalonemu przez Komitet Główny OIJ po tych zawodach. Wynik ten
będzie nie większy niż 60-ty oraz nie mniejszy niż 110-ty wynik wpośród wszystkich uczestników zawodów III stopnia.

Treści zadań
Treści zadań w formacie PDF zostaną przesłane na adres e-mail, pod którym Uczestnik jest zarejestrowany w
systemie SIO, co najmniej 2 godziny przed rozpoczęciem każdego dnia zawodów. Treści te będą zaszyfrowane, a
hasło potrzebne do ich otwarcia zostanie opublikowane na stronie Olimpiady oraz w SIO, a także rozesłane e -mailem

do wszystkich uczestników w chwili rozpoczęcia zawodów (godzina 16:00 w dniu próby, godzina 10:00 w dniu
zawodów). W przypadku nieotrzymania treści zadań e-mailem, prosimy o pilny kontakt przez dział Pytania w SIO.
Gorąco zachęcamy, aby przetestować całą procedurę podczas dnia próbnego. Aby można było wypróbować
rozszyfrowywanie plików, w zestawie na dzień próbny zostanie także przesłany niniejszy dokument, zaszyfrowany
hasłem “Bajtazar” (bez cudzysłowów).
Wysyłanie rozwiązań
1. Rozwiązania należy przesyłać przez system SIO (https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oij16-2), tak jak podczas I etapu.
System poinformuje Cię w trakcie zawodów o wynikach działania programu na testach przykładowych, chyba że
będzie przeciążony, co może nastąpić m.in. pod sam koniec zawodów.
2. Jest również możliwość zgłoszenia rozwiązania za pomocą lokalnej aplikacji OIJ - z tej opcji należy jednak korzystać
jedynie w sytuacji przeciążenia SIO lub awarii Internetu. Lokalna aplikacja OIJ umożliwia wysłanie rozwiązań przez
Internet albo za pomocą kodu QR/SMS przez telefon komórkowy. Będzie ona dostępn a od poniedziałku 7 marca
2022 na stronie https://oij.edu.pl/oij16/etap2/aplikacja/ (Uwaga: ta aplikacja jest inna niż w zeszłym roku!).
Zalecamy jej wypróbowanie w czasie zawodów próbnych nawet, gdy nie będzie żadnej awarii. Na podanej stronie
będą dostępne szczegółowe instrukcje dotyczące używania aplikacji – w szczególności, rozwiązanie zgłoszone za jej
pomocą musi być później wysłane również przez system SIO, nie później niż 30 minut od zakończenia zawodów.
3. Do każdego zadania można zgłosić co najwyżej 25 rozwiązań. Wynikiem Uczestnika dla każdego zadania jest
najwyższy z wyników punktowych jego zgłoszeń dla tego zadania.
Podczas zawodów dozwolone jest:
•

•
•

korzystanie z dowolnych materiałów drukowanych i dostępnych w Internecie. W przypadku użycia gotowych
materiałów w rozwiązaniu koniecznie podaj w komentarzu odnośnik do miejsca, skąd zostały wzięte (brak
tego odnośnika może skutkować dyskwalifikacją!);
korzystanie z własnych kodów źródłowych;
korzystanie z dowolnego środowiska programistycznego, komputera i drukarki.

Podczas zawodów zabronione jest:
•
•

komunikowanie się z jakimkolwiek innym uczestnikiem Olimpiady, w jakikolwiek sposób (osobiście, przez
telefon, SMS, przez Internet);
komunikowanie się z kimkolwiek poza organizatorami Olimpiady na tematy związane z przebiegiem
Olimpiady i zadaniami.

W przypadku wykrycia tego typu form współpracy zawodnik może zostać zdyskwalifikowany. Decyzję podejmuje
Komitet Główny OIJ po przeanalizowaniu każdego przypadku i uwzględnieniu wyjaśnień uzyskanych od zawodnika.
Ustalenia zawarte w Zasadach Organizacji Zawodów sprzeczne z ustaleniami tego dokumentu są w stosunku do
zawodów II stopnia XVI OIJ zawieszone.

