Извештај са наступа на Европској јуниорској олимпијади из информатике (ЕЈОИ),
Марибор (23.08.2019.-29.08.2019.)
На Европској јуниорској олимпијади из информатике (ЕЈОИ) која је ове године одржана
у Марибору (Словенија) од 23. до 28. Августа наступило је 92 такмичара (24 држава
Европе).
Наш тим је у оквиру европске дивизије освојио 2 медаље, а у оквиру балканске
дивизије кући се враћају са 4 медаље.
Наш тим чинили су:
Матеја Вукелић, ученик 1. разреда Математичке гимназије (сребрна медаља Европа,
сребрна медаља Балкан), 350
Милош Медић, ученик 2. Разреда гимназије "Јован Јовановић Змај" из Новог Сада
(бронзана медаља Европа, бронзана медаља Балкан)
Филип Бојковић, ученик 8. разреда Математичке гимназије (бронзана медаља Балкан)
Немања Мајски, ученик 8. разреда ОШ "Доситеј Обрадовић" из Сомбора (бронзана
медаља Балкан)

На жалост, домаћини су се неискусно носили са изазовима организације такмичења
(пермутовани тест примери, евалуатор који даје нетачне поруке током такмичења,
систем за управљање такмичењем који не евалуира све такмичарске кодове, чекери
који не постоје, Raspberry Pi рачунари који се прегревају и успоравају едитовање
програма,...).
У таквим скоро нерегуларним условима наша екипа такмичара и предводника је дала
све од себе да спаси такмичарске кодове колико се може и настави низ освајања
медаља на великим информатичким такмичењима.
Велико хвала Министарству трговинe, туризма и телекомуникација, Министарству
просвете, науке и технолошког развоја, Друштву математичара Србије (ДМС).
Хвала свим менторима који су радили са ученицима и хвала родитељима на подршци
коју нам пружају.
Са члановима српске јуниорске информатичке репрезентације су путовали Јелена
Хаџи-Пурић (Математички факултет, Београд), члан Међународног комитета ЕЈОИ и
одговорни водитељ припрема, Јасмина Добрић (Математички факултет, Београд),
Владимир Миленковић (Универзитет у Кембриџу и Математички факултет, Београд),
стручни водитељ припрема.
Тим Србије је одабран на основу резултата на СИО такмичењу (2. јун 2019, ИТС
висока школа коју су партнерски основали Comtrade и LINK group. Београд).
Млади српски олимпијци су се припремали у Београду (Рачунарски факултет) и на
ДМС кампу информатичара на Дивчибарама (који су партнерски подржали фондација

Петља, компанија ФИС глобал и Мајкрософт развојни центар Србије). Хвала Филипу
Марићу, Милану Вугделији и ученицима Математичке гимназије који су одговорно
спроводили припреме.
ЕЈОИ такмичење се састоји од два такмичарска дана. Сваки дан такмичари решавају
по 3 проблемска задатка у програмским језицима Ц++ и Јава. На располагању имају
4.5 сати. Ученици се такмиче појединачно.
Велико хвала Министарству трговинe, туризма и телекомуникација који су нам
омогућили путовање у Марибор.
Хвала свим драгим колегама из Русије, Хрватске, Румуније, Бугарске, Словеније који
су помогли да ипак стручним саветима спасемо регуларно одржавање ЕЈОИ 2019.
Хвала свим колегама из словеначког Министарства образовања, науке и спорта,
колегама са Факултета за елетронику и рачунарство у Марибору и Љубљани, који су
недвосмислено указали поштовање репрезентацији Србије и на сваком кораку
истицали своја лепа искуства током боравка у Београду.
Хвала службеницима из Управе града Марибора и свим туристичким водичима који су
свим учесницима ЕЈОИ на најлепши начин уз причу о историји, природним лепотама и
спортским успесима Словеније обавезно у суперлативима причали и о Србији.
Хвала свештенству Српске православне цркве у Марибору који су нам позајмили
заставу Србије.
Јелена Хаџи-Пурић, Јасмина Добрић, Владимир Миленковић

