
Дополнителни информации за циклусот натпревари, 2012 

   Покрај основните правила објавени на веб-сајтот на ЗИМ, при спроведување на 

овогодинешниот циклус натпревари, Комисијата за натпревари на ЗИМ ќе се раководи и 
од следниве дополнителни правила за секој од предвидените активности во циклусот: 

1. Подготовки за натпреварите 

 Подготовките за натпреварите се спроведуваат преку системот МЕНДО - 

http://mendo.mk/. Секој натпреварувач е должен да решава задачи од тренинг 
делот. (Совет: Во делот „почетници“ се поставени наједноставните задачи). 

 Секоја решена задача од делот за тренинг носи по 1 поен (без разлика на времето 

кога таа била решена, после колку обиди, итн). Натпреварувачите можат да 
освојат најмногу 30 поени од овој дел од циклусот натпревари. Се бодуваат само 

задачите кои се решени до пред почетокот на регионалниот натпревар. 
Почетокот на периодот за решавање е неограничен. 

 Резултати од подготовките се објавуваат заедно со резултатите од регионалниот 
натпревар по информатика. 

 Доколку има забелешки на резултатите, натпреварувачите можат да поднесат 

приговор преку нивните ментори во рок од 24 часа од објавувањето на 
резултатите, со ТОЧНО прецизирано образложение каде сметаат дека има 

проблем. Приговорите се поднесуваат по електронска пошта, на адресата: 
natprevar@gmail.com. 

 2. Регионален натпревар 

 Право на учество на регионалниот натпревар имаат сите натпреварувачи кои 

имаат решено најмалку 10 (десет) задачи од тренинг делот на системот. 

 Регионалниот натпревар се спроведува електронски, преку системот за 

натпревари - http://mendo.mk/ 

 Регионалниот натпревар се спроведува во три натпреварувачки групи: 

почетничка, основна и напредна. 

 Приговорите се поднесуваат во рок од 24 часа од објавувањето на резултатите, 
по електронска пошта, на адресата: natprevar@gmail.com. 

 Конечните резултати од регионалниот натпревар се објавуваат најдоцна 7 дена 
од завршувањето на рокот за поднесување на приговори. Притоа, комисијата 

наведува за секоја група кој натпреварувач каква диплома/признание има 
освоено. И освоените дипломи/признанија ќе бидат презентирани во електронски 

облик. 

3. Државен натпревар 

 Право на учество на државниот натпревар имаат најдобрите натпреварувачи од 
подготовките и регионалниот натпревар, за секоја група посебно. Притоа, 

бодувањето на подготовките и регионалниот натпревар се врши на начин што 

30% од поените се од подготовките, додека 70% од поените се од регионалниот 
натпревар. 

 

http://mendo.mk/


Категорија Поени 

подготовки 30% 

регионален натпревар 70% 

 И државниот натпревар се спроведува во три натпреварувачки групи: 
почетничка, основна и напредна. 

 Прелиминарните резултати од државниот натпревар се објавуваат по 
завршување на натпреварот - според агендата на натпреварот. Комисијата е 

должна да обезбеди просторија и период во кој натпреварувачите ќе можат да 

поднесат приговор на резултатите. Ненавремено поднесување на приговор значи 
откажување од правото на каков било приговор. 

 По завршување на натпреварувањето, на пригодна свеченост според агендата на 
натпреварот, комисијата објавува кој натпреварувач каква награда и/или 

признание има освоено. Рангирањето на натпреварувачите се врши за секоја 

група (почетничка, основна, напредна) посебно. Отсуството од свеченоста за 
доделување на печатените дипломи и признанија, Комисијата може да го 

протолкува како откажување од дипломата/признанието. 

 4. Македонска олимпијада по информатика 

 Право на учество на Македонската Олимпијада по Информатика имаат најдобрите 
натпреварувачи од секоја натпреварувачка група. 

 Пред објавувањето на листата на поканети учесници на МОИ, комисијата за 
натпревари изработува ранг листа на натпреварувачите за секоја група посебно. 

Притоа, бодувањето на регионалниот и државниот натпревар ќе се врши на начин 
што 20% од поените се од регионалниот натпревар, додека 80% од поените се од 

државниот натпревар. 

Натпревар Поени 

регионален натпревар 20% 

државен натпревар 80% 

 При одлучувањето кои натпреварувачи од одредена група ќе бидат поканети на 
МОИ, комисијата ќе се води од ранг листата дефинирана во претходната точка. 

 При одлучувањето колку натпреварувачи од секоја група ќе бидат поканети на 
МОИ, комисијата ќе се води од следните правила: 

- најмалку 3 натпреварувачи од основна група треба да бидат поканети на 
МОИ 

- најмалку 50% од поканетите учесници на МОИ треба да бидат од напредна 

група 

 На МОИ покрај оние кои се квалификувале преку добар резултат на претходните 

натпревари, право на учество имаат и сите оние кои официјално ја претставувале 
Македонија на Балканска или Светска Олимпијада по информатика, како и сите 

натпреварувачи кои освоиле златен или сребрен медал на минатата МОИ. 

 По завршување на натпреварувањето, на пригодна свеченост според агендата на 
натпреварот, комисијата објавува кој натпреварувач каков медал и признание има 

освоено. Отсуството од свеченоста за доделување на печатените дипломи и 



признанија, Комисијата може да го протолкува како откажување од 

медалот/признанието. 

5. Меѓународни натпревари по информатика 

 Рангирањето на натпреварувачите за избор на екипи за меѓународните 

натпревари по информатика (Балканската Олимпијада по информатика - 

понатаму БОИ, и Интернационална Олимпијада по информатика - понатаму 
ИОИ), се врши од резултатите на Македонската Олимпијада по информатика и 

изборните натпревари и подготовки кои, евентуално, ќе бидат организирани од 
страна на Здружението на информатичари на Македонија. 

 Регионалниот и државниот натпревар не влијаат на рангирањето на 

натпреварувачите, бидејќи кај нив постојат повеќе натпреварувачки групи со 
различни задачи и поени. 

 Рангирањето се врши на начин што МОИ влијае со 600 поени (или 1000, доколку 
се организира во два натпреварувачки дена), додека секој изборен натпревар 

посебно влијае со 400 поени. 

Натпревар Поени 

Македонска Олимпијада по информатика 600/1000 

изборен натпревар (секој посебно) 400 

 Според ранг листата Комисијата формира екипи за учество на меѓународните 

натпревари. Најдобро пласираниот натпреварувач на ранг листата обезбедува 
учество во екипите за двата натпревара. 

 Резултатот на првиот меѓународен натпревар (БОИ или ИОИ) од тековната 
година, доколку техничките можности го дозволат тоа (визи, авионски карти и 

слично), може да влијае на составот на екипа за следниот меѓународен натпревар 

од тековната година. Притоа се применува правилото на евентуална замена: 
"Натпреварувачот А кој е вклучен во екипата за учество може да биде заменет од 

натпреварувачот Б кој: 1) не е во екипата за учество, 2) е во можност да 

учествува на натпреварот и, 3) учествувал на претходниот меѓународен 
натпревар заедно со А и постигнал подобар резултат од А." 

 Секој натпреварувач кој е одбран за да ја претставува Македонија на БОИ или 
ИОИ е должен или да земе учество на соодветниот меѓународен натпревар за кој 

е избран, или да пријави дека не сака или не е во можност да го направи тоа во 

дадениот рок по објавувањето на екипите за учество. 

 Во случај на откриени пропусти или грешки во организацијата на натпреварите 

(грешка во одредена задача, погрешни тест-случаи, откривање на повеќе 
идентични решенија - решавање во група, и други околности за кои одлучува 

комисијата за натпревари), можно е да се изврши промена на начинот на 
бодување, ранг листата и екипите. 

 Чесноста и доличното однесување на натпреварувачите во текот на целиот 

циклус, може позитивно да влијае на мислењето на Комисијата. Обратното може 
да предизвика отстранување од ранг листа, отстранување од екипа или 

отстранување од циклусот на натпревари.  



За нечесно однесување ќе се смета, но не е ограничено на тоа, решавање на 

задача за друг, презентирање на туѓо решение како свое, каков било обид за 
изигрување на системот (во своја корист или туѓа штета, на пример). 

 За недолично однесување ќе се смета, но не е ограничено на тоа, нарушување 
на редот за време на натпреварот (од пристигнување на местото на натпреварот, 

до конечно напуштање на истото), општоприфатено недолично однесување во 

градот - домаќин на натпреварот, недолични електронски и/или директни 
коментари кон сите чинители во системот на натпреварите (останатите 

натпреварувачи, спроведувачите на натпреварите, претставниците на 

спонзорите, ...). 

6. Завршни одредби 

 За сите спорни одредби, како и било кои други ситуации кои не се дефинирани 

со горенаведените правила, одлучува Комисијата за натпревари на ЗИМ. 

 


