ОБЛАСТЕН КРЪГ
НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКА
5 февруари 2022 г.
Начало на състезанието: 13:00 часа
Време за работа на състезателите:
групи A и B – 5 часа, групи C и D – 4 часа, група E – 3 часа.
УКАЗАНИЯ ЗА ОТГОВОРНИЦИТЕ В МЕСТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ
1) В срок до 31.01.2022 г. всеки регион, където ще се проведе Националният кръг трябва да
определи до двама отговорници за провеждането. Имената, телефонните номера и
имейл адреси на тези отговорници трябва да бъдат изпратени до председателя на
Националната комисия.
2) В срок до 31.01.2022 г. отговорниците трябва да изпратят до председателя на
Националната комисия попълнена таблица по образец и информация кои състезателите
ще работят в училищна зала и кои ще работят от вкъщи.
3) Отговорниците трябва да се запознаят с правилата и инструкциите (публикувани в
Инфос) за провеждането на Областния кръг и да запознаят с тях състезателите (както
тези, които ще работят в училищна зала, така и тези които ще работят от вкъщи).
4) За състезателите, работещи в училищна зала, отговорниците трябва да осигурят за всеки
състезател компютър, където да има инсталирани само необходимите среди и да
осигурят ограничение на интернет достъпа, съгласно инструкциите.
5) Отговорниците трябва да осигурят необходимите медицинско-санитарни условия
съгласно разпоредбите на МОН.
6) Състезанието ще се проведе с централна грейдинг система.
7) В училищната зала отговорниците трябва да осигурят мерки срещу преписване и
подсказване. 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. В регионите, където състезателите ще бъдат разпределени в повече от една
зала, трябва са бъдат осигурени допълнителни квестори (освен отговорниците) за
контролирано провеждане на състезанието.
8) Всеки отговорник ще получи на своя e-mail най-късно до един час преди започване 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. Паролите трябва да бъдат раздадени
индивидуално на всеки състезател, вкл. и за състезателите, работещи от вкъщи.
9) Условията на задачите ще бъдат достъпни за състезателите чрез грейдинг системата.
Състезателите ще имат възможност за задаване на въпроси само чрез грейдинг
системата. Краят на състезанието състезателят ще разбере от грейдинг системата,
Проверявайте за допълнителна информация http://www.math.bas.bg/infos
28 януари 2022 г.
Председател на Националната комисия по информатика:
Емил Келеведжиев
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