
REGULAMIN KONKURSU „Konkurs Programistyczny WSIZ 2018” 
 

 
1. Ogólna organizacja konkursu 

A) Uczestnicy: w konkursie mogą brać udział studenci oraz uczniowie szkół 
średnich ; uczestnictwo jest bezpłatne,  1

B) Forma konkursu: konkurs składa się z trzech etapów; na każdym z etapów 
uczestnicy rozwiązują zadania programistyczne, zbudowane specjalnie dla 
konkursu na platformie codeforces.com; czas trwania każdego z etapów 
to 120 minut. Uczestnicy konkursu rozwiązują zadania w pracowniach 
WSIZ, uploadują do platformy codeforces.com, gdzie rozwiązania 
podlegają testom automatycznym w czasie rzeczywistym. Wynikiem 
każdego z etapów jest lista rankingowa, podająca liczbę rozwiązanych 
zadań (score), oraz tzw. "penalty" dla każdego z uczestników (suma czasów 
potrzebnych na rozwiązanie każdego z zadań). 

C) Czas trwania konkursu: trzy punktowane etapy konkursu odbędą się w 
październiku, listopadzie i grudniu 2018r.,  

D) Zwycięzcy: wyniki z trzech etapów są dodawane (zarówno liczba 
rozwiązanych zadań, score, jak i penalty) i tworzą ostateczną listę 
rankingową, która jest wynikiem konkursu, 

E) Organizator: organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Informatyki i 
Zarządzania w Bielsku Białej, 

F) Partnerzy konkursu: partnerami konkursu, i fundatorami nagród, są 
następujące przedsiębiorstwa regionu Podbeskidzia: Centrum 
inżynieryjne, DJMW Skoczów, JuJuBee, Lunar Corp, Rosiewicz Optyka, 
Record, TechniPlast, White Press Media, Wizja Net. 

 
2. Szczegółowe zasady uczestnictwa 

A) Każdy uczestnik musi posiadać konto na platformie codeforces.com 
(rejestracja jest bezpłatna i stosunkowo prosta); alias na codeforces.com 
identyfikuje uczestnika w konkursie. Administratorem danych osobowych 
uczestników jest codeforces.com; organizatorzy konkursu będą 
zobowiązani sprawdzić autentyczność danych przed przystąpieniem 
uczestników do etapów konkursu, 

B) Osoby chcące wziąć udział w konkursie muszą podać swój alias 
organizatorom konkursu (drogą mailową na adres biurowsiz@gmail.com); 
na podstawie aliasu zostaną one dopuszczone do wszystkich etapów 
konkursu (rejestracja po dacie etapów  jest możliwa, ale pozbawia 
uczestnika możliwości zdobycia punktów w odbytych już etapach), 
 
 
 

1 Studenci oraz uczniowie szkół średnich będą proszeni o okazanie legitymacji studenckiej/szkolnej przed 
wzięciem udziału w etapach konkursu. 



 

 
3. Szczegóły formy konkursu 

A) Trening. Konkurs w swojej zasadzie będzie bardzo podobny do typowych 
rund konkursów na codeforces.com; zawodnicy chcący poznać działanie 
platformy mogą wykorzystać aktualne i przeszłe konkursy 
codeforces.com.   

B) Języki. Rozwiązania zadań konkursowych można uploadować w 
dowolnym języku programowania akceptowanym przez codeforces.com 
(m.innymi  C++, C#, Java, Javascript, Kotlin, Python, PHP, Ruby). 
Uczestnicy mogą podejrzeć rozwiązania koderów na codeforces.com 
celem zapoznania sie z typowym sposobem wczytywania i publikacji 
danych w wybranym przez siebie języku na tejże platformie.  

C) Zadania. Każdy z etapów będzie się składał z pięciu zadań, oznaczonych A, 
B, C, D, E. Zadania są punktowane jednakowo, jednak organizatorzy 
dołożą starań, aby były ułożone mniej więcej z rosnącym poziomem 
trudności.  

D) Score i penalty. Każde poprawnie rozwiązane zadanie daje jeden punkt do 
wyniku (parametr score). Dla każdego z zadań liczba minut od rozpoczęcia 
konkursu do momentu uploadowania poprawnego rozwiązania dodaje się 
do parametru penalty. Każde uploadowanie niepoprawnego rozwiązania 
dodaje 10 do parametru penalty.  

E) Testy. Po każdym z etapów organizatorzy opublikują testy jednostkowe, 
którym poddane zostały rozwiązania. (Rozwiązania każdego z 
uczestników poddane zostaną tym samym testom jednostkowym.) 

F) Notatki i sprzęt w czasie konkursu.  W trakcie trwania etapu konkursu 
można korzystać z dowolnych materiałów dydaktycznych, w tym z 
wszelkich materiałów dostępnych w internecie, oraz z własnych notatek i 
przygotowanych snippetów/bibliotek kodu. Zadania można rozwiązywać 
na sprzęcie WSIZ lub na sprzęcie własnym. Niedozwolone jest korzystanie 
z urządzeń i portali komunikacyjnych (telefony, czaty, komunikatory; 
niesportowe zachowanie może za sobą pociągnąć sankcję w postaci 
dyskwalifikacji zawodnika z etapu konkursu).  

G) Reklamacje/odwołania. Po każdym z etapów możliwe będzie składanie 
reklamacji u organizatorów konkursu. Reklamacje dotyczyć mogą jedynie 
rozwiązań, które w przekonaniu autorów są poprawne, lecz zostały 
zakwalifikowane jako błędne przez system sprawdzający codeforces.com. 
Wynikiem pozytywnej reklamacji rozwiązania zadania będzie dodanie go 
do score. Jako penalty uczestnika  za uznane reklamowane rozwiązanie 
zadania przyznana zostanie mniejsza z liczb: penalty pierwszego 
poprawnego uploadu rozwiązania tego zadania przez reklamującego 
uczestnika lub 30. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 24 godzin. 
Po tym terminie zostanie opublikowana ostateczna lista rankingowa 
etapu(ów).  



 
 
 
 
4. Laureaci konkursu   

A) Laureaci konkursu - programiści, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca na 
ostatecznej liście rankingowej otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe.  

B) W przypadku uczestników o jednakowym score o wyższym miejscu 
decyduje mniejsza wartość penalty. W przypadku jednakowego score i 
penalty o lepszym miejscu decyduje liczba poprawnie rozwiązanych zadań 
typu (E, D, C, B, A), w tej kolejności.  

C) Wręczenie nagród i podsumowanie konkursu odbędzie się 15 grudnia 
2018r. w siedzibie WSIZ w Bielsku Białej. 

D) Każdy z uczestników konkursu otrzyma notę gratulacyjną od Rektora 
WSIZ, potwierdzającą jego udział i wynik w konkursie.  

E) Laureaci konkursu wyrażają zgodę na publikację ich nazwisk i liczby 
uzyskanych punktów na stronie poświęconej konkursowi i FBWSIZ. 


