1. Kā notiks dalībnieku reģistrēšana?
Dalībnieku reģistrēšanu veic atbildīgais par II posma norisi, pieslēdzoties
testēšanas serverim ar savu lietotājvārdu un paroli. Reģistrēšana būs pieejama līdz
sacensību sākumam.
2. Cikos 3.II sāksies sacensības?
Sacensību sākums ir paredzēts pulksten 10:00.
3. Vai rajona pārstāvis pirms sacensībām saņems uzdevumu komplektu?
Nē, atbildīgais par II posma norisi varēs lejupielādēt uzdevumu komplektus abām
dalībnieku grupām no testēšanas servera tikai sacensību laikā. Ja tehnisku problēmu
dēļ nebūs iespējams veikt uzdevumu lejupielādi, tad uzdevumu komplekti tiks izsūtīti
pa e-pastu pēc pieprasījuma.
4. Vai skolotājam jāatbild uz dalībnieka uzdoto jautājumu sacensību laikā?
Skolotājam nevajadzētu sniegt atbildi uz jautājumu, kas ir tieši saistīts ar
uzdevuma formulējumu vai risināšanu. Piemēram, nevajadzētu atbildēt uz šāda veida
jautājumiem:
• Vai uzdevuma formulējumā minētajā piemērā nav kļūdas?
• Kā Paskālā var pakāpināt skaitli kādā pakāpē?
• Kāda ir trijstūra laukuma formula?
Jautājumus, kas saistīti ar uzdevumu formulējumiem, dalībniekiem ir jāuzdod,
izmantojot testēšanas serveri. Ja tas konkrētajā brīdī nav pieejams, lūgums sazināties
ar žūriju telefoniski (Artūrs Verza +371 26605738).
5. Kas nosaka dalībnieku iegūtās vietas II posma sacensībās?
Vietu noteikšana vai nenoteikšana ir katras sacensību norises vietas ziņā.
Testēšanas serverī iespējami drīz pēc sacensību beigām būs pieejams saraksts ar
visiem katras norises vietas dalībnieku rezultātiem, lai būtu iespējams veikt vietu
sadali. Rezultātus varēs uzskatīt par galīgiem tikai pēc tam, kad visu iesūtīto
programmu testēšana būs beigusies un testēšanas serverī būs redzams atbilstošs
paziņojums (skat.tālāk).
6. Kad būs zināmi sacensību oficiālie rezultāti?
Neoficiālie sacensību rezultāti būs zināmi sacensību dienā apmēram trīs stundas
pēc sacensību beigām (orientējoši – 18:00, par rezultātu statusu vēstīs īpašs
paziņojums sacensību serverī), kad būs pabeigta visu dalībnieku visu risinājumu
testēšana.
Ja līdz piektdienas, 5.februāra plkst. 18:00 LIO žūrija uz e-pasta adresi
askola@latnet.lv saņems kādas sacensību vietas atbildīgās personas protestu, vai arī
atklāsies citi apstākļi, kas liks apšaubīt sacensību rezultātus, tad nepieciešamības
gadījumā var tikt veikta dalībnieku risinājumu pārtestēšana vai pieprasīta papildus
informācija no attiecīgās sacensību vietas.
Ne vēlāk kā trešdien, 10.februārī plkst. 18:00 LIO vietnē tiks publicēts to
dalībnieku, kas ir uzaicināti uz LIO Valsts kārtu 10. un 11.martā Rēzeknē, saraksts.
Atgādinām, ka katrā sacensību vietā pēc sacensību beigām līdz galīgo rezultātu
pasludināšanai nepieciešams saglabāt visu dalībnieku risinājumus.

