НАЦИОНАЛЕН ЕСЕНЕН ТУРНИР
21 ноември 2020 г. (събота). Начало на състезанието – 9:00 часа.
Време за работа на състезателите: групи A и B – 5 часа, групи C, D – 4 часа и група E – 3 часа.
УКАЗАНИЯ ЗА ОТГОВОРНИЦИТЕ В МЕСТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ
1) До 16 ноември 2020 г. всеки регион, където ще се проведе състезание от Националния есенен
турнир, трябва да определи училище домакин и отговорници за провеждането. Имената,
телефонните номера и имейл адреси на тези отговорниците трябва да бъдат регистрирани чрез
изпращане до председателя на Националната комисия Емил Келеведжиев на имейл
keleved@gmail.com и на keleved@math.bas.bg в срок до 16 ноември 2020 г. Всеки отговорник
трябва да се увери, че е получил имейл-отговор за потвърждение.
2) Отговорниците за провеждането на националния кръг по региони трябва да осигурят за всеки
състезател компютър за работа, където да има инсталирани само необходимите среди.
Отговорниците трябва да осигурят необходимите медицинско-санитарни условия съгласно
държавните разпореждания за епидемичната обстановка.
3) Състезанието ще се проведе с централна грейдинг система. За целта отговорниците трябва да
осигурят контролиран достъп до интернет с възможност за достъп само до IP адрес на грейдинг
системата. Вижте приложение 1.
4) Отговорниците трябва да осигурят мерки срещу преписване и подсказване, и когато е
необходимо да се осигурят допълнителни квестори. Да бъде забранено използването по време
на състезанието на всякакви помощни средства и материали, вкл. книги, записки, мобилни
телефони и всякакви средства за връзка с интернет, калкулатори, таблети, компютърни носители
на информация и пр., с изключение на молив или химикалка за писане и бял лист за чернова.
5) Всеки отговорник ще получи на своя e-mail в 8:30 часа в деня на състезанието списък на
състезателите от региона с техните логини и пароли за влизане в състезателната грейдинг система,
а също и адреса на грейдинг системата, които трябва да раздаде на съответния състезател.
Условията на задачите ще бъдат достъпни на състезателите чрез грейдинг системата.
Състезателите ще имат възможност за задаване на въпроси само чрез грейдинг системата. Краят
на състезанието за състезателя се определя от грейдинг системата.
Проверявайте за допълнителна информация http://www.math.bas.bg/infos и http://keleved.com.
Приложение 1 е публикувано на http://keleved.com/2020_ETI/Prilozh_1.pdf
Председател на Националната комисия по информатика: Емил Келеведжиев

