Infósok Viadala - 2018
Versenykiírás
Érdekel az informatika világa? Nevezz be a versenyünkre csapatoddal és vigyétek
haza a verseny fődíját!

1. A verseny meghirdetője
Sopronban 2002-ben indult el a gazdaságinformatikus képzés a Nyugat-magyarországi
Egyetemen, először ötéves rendszerben, majd a kétciklusú BSc-MSc formában. A
soproni gazdaságinformatikus képzést gondozó Nyugat-magyarországi Egyetem
(NymE) Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar (SKK)
Informatikai és Gazdasági Intézete 2012-ben a 10 éves évforduló alkalmából rendezte
meg az első „Infósok Viadala” versenyt, így 2018-ban immáron hetedik alkalommal
hirdetjük meg középiskolások számára az időközben nevet változtatott Soproni
Egyetemen.

2. A versenyzők köre
A versenyen részt vehet bármely általános vagy középiskolai oktatási intézményben
tanuló diák, aki megfelel valamelyik kategória követelményeinek. A versenyzőket
határainkon túlról is várjuk. A verseny nyelve magyar.
A
versenyen
a
SoE-SKK
Informatikai
és
Gazdasági
Intézet
munkatársai/doktoranduszai és közvetlen hozzátartozói nem vehetnek részt. A
versenyen a felkért szakmai zsűri tagjai és közvetlen hozzátartozói szintén nem
vehetnek részt.

3. A verseny kategóriái
A versenyt két kategóriában hirdetjük meg:
● A. kategória (10. évfolyam és alatti)
● B. kategória (11. évfolyam és feletti)
A versenyzők 3 fős csapatokban vehetnek részt. A csapat legidősebb tagjának az
évfolyama számít a kategóriák közötti választásnál. (Azaz, ha a három fős csapat két
kilencedikes és egy tizenegyedikes diákból áll, akkor a 11. évfolyam és feletti, azaz B.
kategóriában kell indulniuk.)

4. A verseny fordulói
A verseny két internetes fordulóból és egy soproni helyszínű döntőből áll. Az első
forduló során tesztkérdéseket kell megválaszolni. A második forduló során kifejtős
feladatokat kell megoldani. A döntőre 2018. november 16-án kerül sor a SoE-SKK
Informatikai és Gazdasági Intézetében.
A verseny időpontjai:
●

Regisztráció (weben): 2018. szeptember 4. 8:00 – 2018. október 7. 23:59

●

I. forduló (weben): 2018. szeptember 4. 8:00 – 2018. október 7. 23:59

●

II. forduló (weben): 2018. október 8. 8:00 – 2018. október 31. 23:59

●

Döntő és eredményhirdetés (Sopronban): 2018. november 16., péntek

A forduló feladataira adott válaszokat a fenti határidőig lehet feltölteni. A határidő
pillanatában a rendszer lezárja a fordulót. A 2. forduló feladatai az elvárt szint feletti 1.
forduló megoldása után automatikusan megjelennek a csapat számára. A 2. forduló
feladatait a határidőn belül többször is módosítani lehet, a pontszámításnál az utolsó
feltöltést vesszük figyelembe.
A verseny feladatai a verseny.inf.uni-sopron.hu címen érhetőek el.
A kifejtős kérdéseket tartalmazó feladatokra adott megoldásokat, valamint a helyszíni
döntő feladatait egy felkért szakmai zsűri értékeli.

5. Regisztráció a versenyre
A versenyen részt vevő csapatoknak regisztrálniuk kell a verseny honlapján, a
verseny.inf.uni-sopron.hu címen.
A regisztráció során az alábbi adatokat kell megadni: csapattagok neve és e-mail címe,
iskola neve és címe, kategória, felkészítő tanár neve és e-mail címe.

6. Eredményhirdetés
Az eredményhirdetésre a helyszíni döntőt követően az Informatikus Nyílt Napon kerül
sor Sopronban, 2018. november 16-án. Ezen a (pénteki) rendezvényen a nyertesek egy
ünnepélyes díjátadón vehetik át jutalmaikat. A nyertesek névsorát a 2018. november
30-ig nyilvánosságra hozzuk a verseny honlapján.

7. Díjak
A nyertes csapatok mindkét kategóriában értékes tárgynyereményeket nyernek.
Továbbá mindkét kategóriában a díjazott (1., 2., 3. helyezett, különdíjas) csapatok
jutalma egy egész napos, exkluzív kirándulás, amely során a nyugat-magyarországi

régió jelentősebb vállalatait keressük fel, és testközelből tekintjük meg az általuk
alkalmazott informatikai megoldásokat.
A legjobb csapatok felkészítő tanárait is díjazzuk.
Tájékoztatásul: a tavalyi verseny összdíjazása több mint 1 millió forint volt.

8. További információ
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a verseny@inf.uni-sopron.hu címen válaszolunk.
A beérkezett leggyakoribb kérdéseket és válaszokat nyilvánosságra hozzuk a verseny
honlapján.
Sopron, 2018. szeptember 3.
Dr. Pödör Zoltán
intézetigazgató

Gludovátz Attila
a szervezőbizottság vezetője

