16.05.2001

Конкурс по програмиране на Musala Soft & PC Magazine/Bulgaria
Финален кръг



Програма за деня

8.00 - 8.15 – пристигане на участниците в компютърния клуб на УНСС и подготовка за състезанието 
8.15-8.30 – тестване на компютрите от състезателите
8.30-13.30 – провеждане на състезанието
13.30-14.00 – копиране на решенията от организаторите
14.00-15.45 – обяд за състезателите организиран от Musala Soft
15.45-16.15 – транспорт до Прес-клуб на БТА, бул.”Цариградско шосе” 49
16.30 – награждаване и коктейл в Прес-клуба на БТА / очаквана продължителност - 1 час/

Правила и информация за състезанието:

Работна среда:
	На всеки участник ще бъде предоставен компютър, на който са инсталирани необходимите софтуерни продукти. 
	Ако в произволен момент от състезанието имате проблем с компютър, на който работите, се обърнете към организаторите.
	На място се осигуряват листи & химикали от организаторите.
	На място се осигурява дискета за backup. Дискета ще бъде предварително поставена във флопито.

	Смяна на дискетата се ЗАБРАНЯВА. Ако смятате, че вашата дискета е повредена, се обърнете към организаторите.
	Всякаква комуникация между участниците се ЗАБРАНЯВА.

	Напускане на работното място става само след разрешение от организаторите. Ако имате въпроси или искате да напуснете работното си място(за да пушите, храните или отидете до тоалетна), вдигнете ръка и изчакайте някой от организаторите да дойде при вас.
	ЗАБРАНЯВА се използването на всякакви лични вещи, които биха помогнали за решаване на задачите (мобилни телефони, pagers, книги, дискети, записки, лични листи и т.н.). Позволява се на участниците да имат часовник, ако той е без/с изключен звук. 

	По време на състезанието участниците НЯМА да имат достъп до интернет и локалната мрежа.

	Пушене се позволява (но не се окуражава) в рамки указани от организаторите.


Програмна среда:
	Необходима хардуерна информация за компютрите:
	Processor: Intel Celeron 666

Free HDD space: 1GB
RAM: 64MB
	Инсталирани софтуерни продукти: 
	Windows 98

Borland Pascal 7
Borland Delphi 5.0
Free Pascal 1.0.4
Borland C++ 3.1
Visual C++ 6.0
DJGPP (GNU C)
RHIDE
Информация свързана със задачите: 
	В началото на състезанието всеки участник ще получи условията на задачите в писмена форма. Условията ще са запечатани в плик. Отварянето на плика преди сигнала за начало на състезанието е ЗАБРАНЕНО.
Въпроси свързани с УСЛОВИЕТО на задачите се задават към журито през цялото време в ПИСМЕНА форма, като на тях трябва да може да се отговори с ДА/НЕ. Ако отговорът на въпроса го има в условието или не може да бъде отговорено с ДА/НЕ ще бъде отговорено “БЕЗ КОМЕНТАР”. 

	Бланки за въпроси свързани с условието ще бъдат предварително раздадени. Ако имате въпрос, напишете го и вдигнете ръка.
Информация за начина на предаване на решения и оценяване:
	След приключването на състезателното време всеки участник е длъжен ВЕДНАГА да преустанови работа с предоставения му компютър. Ако приключите по-рано и искате да напуснете работното си място, моля вдигнете ръка и изчакайте някой от организаторите.
	Продължаването на работа след края на състезателно време ще бъде третирано с дисквалификация.
	След приключване на работа изчакайте на работното си място докато организаторите копират вашите файлове. Backup дискетата ще остане за вас.
	Всеки участник трябва да предостави за проверка по един изпълним  .exe файл за всяка задача и сорс файлове. Оценяването ще бъде извършено САМО с изпълнимите файлове. Изпълнимите файлове и сорс файлове трябва да се събират на една 3.5” дискета с капацитет 1.44MB.
	Не се позволява вашите програми да бъдат резидентни.
	Спазването на имената и формата на входните/изходни файлове е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Програма извеждаща нужната изходна информация във файл, с име различно от указаното в условието, ще бъде оценена с 0 точки дори да решава вярно задачата.


Забележка:  За всички въпроси свързани със самото състезание, на които не е отговорено в настоящия документ, се обърнете към организаторите. Нарушаването на някоя от забраните, опит за манипулиране на работата на компютъра на ниско ниво или на работата на проверяващата програма ще бъдат третирани с дисквалификация.
За контакти – konkurs@musala.com

