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THÔNG BÁO SỐ 2
1. Thời gian tổ chức:
Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 26 (OLP’17) và Kỳ thi lập trình ACM/ICPC Asia
Tp Hồ Chí Minh tổ chức tại trường Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh từ 5 đến 8/12/2017.
Điểm mới và thông tin cần lưu ý:
-

Các khối thi cá nhân OLP sẽ thi trực tuyến trên hệ thống Online Judge CMS,
các thí sinh sẽ được thử hệ thống thi 45-60 phút vào buổi sáng ngày thi, hệ thống sẽ
tắt hiển thị kết quả trực tuyến 45 phút trước khi kết thúc thi các khối OLP.

-

Thư viện và lịch thi khối PMNM đã đưa trên trang www.OLP.vn

-

ACM/ICPC Vietnam tổ chức vòng khu vực online (ba miền) vào tháng 10/2017.

-

Khuyến khích các đội tuyển dự vòng loại khu vực ACM/ICPC Châu Á năm 2017.

Thông tin công bố trên website kỳ thi tại: http://www.OLP.vn/ và Kỳ thi lập trình sinh
viên quốc tế ACM/ICPC Asia Tp Hồ Chí Minh trên: http://acm-icpc.olp.vn/ .
2 . Thời gian tổ chức Vòng Quốc gia online ACM/ICPC Vietnam: ngày 5/11/2017
Theo Quy chế ACM/ICPC Châu Á, sẽ tổ chức vòng thi ACM/ICPC Quốc gia
(Vietnam National) và chỉ có các đội tuyển tham dự từ vòng Quốc gia mới đủ điều kiện
thi tiếp vòng ACM/ICPC Asia Tp Hồ Chí Minh. Vòng ACM/ICPC Quốc gia tổ chức thi
online vào ngày chủ nhật ngày 5/11/2017 cụ thể:
- Đối tượng : các đội tuyển sinh viên các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam
(không hạn chế số đội). Đội tuyển gồm 3 sinh viên và 1 huấn luyện viên (xem quy
chế ACM Việt Nam và toàn cầu). Cho phép một số trường PTTH chuyên Tin thuộc
hệ Đại học cử 1-2 đội tuyển tham gia vòng online nhưng không xếp giải.
- Quy chế, quy định, thông báo xem hoặc download trên www.OLP.vn.
- Lệ phí dự thi theo quy định trong Thông báo số 1.
- Hình thức thi online, các đội tuyển dùng 1 máy thi online (máy của điểm thi hoặc
cá nhân). Thông báo địa chỉ thi online trên www.OLP.vn từ ngày 10/10/2017.
- Đăng ký online trên trang ACM/ICPC toàn cầu tại: http://icpc.baylor.edu/ . Cách
đăng ký dự thi ACM/ICPC như các năm trước, các trường mới tham gia thi lần đầu
(hoặc đổi tên) liên hệ BTC để cập nhập tên trong trang toàn cầu.
- Thời gian đăng ký dự thi online: bắt đầu từ 25/10/2017 đến hết 2/11/2017 (căn
cứ thời gian và kết quả các vùng Khu vực Bắc, Trung, Nam).
- Thời gian thi 5 tiếng online từ 8h00 đến 13h00 ngày Chủ nhật 5/11/2017 (đăng
nhập, test hệ thống trước 30 phút tại địa chỉ online do Ban Tổ chức quy định).
- Kết quả công bố trên http://www.OLP.vn/ từ 8/11/2017.
- Chỉ các đội tuyển giải được ít nhất 1 bài mới xét tham dự ACM/ICPC Tp Hồ
Chí Minh tổ chức từ 7-8/12/2017. Theo quy định của BTC toàn cầu, hệ thống sẽ
chuyển danh sách đăng ký từ vòng quốc gia lên vòng ACM/ICPC Asia Tp Hồ Chí
Minh, vì vậy thay đổi thành viên sau khi thi vòng quốc gia sẽ không chấp thuận.
- Trên cơ sở đăng ký dự thi vòng ACM/ICPC Quốc gia online, các đội sẽ lựa chọn
và đăng ký thi tại các điểm thi tập trung do BTC chỉ định tại trường trung tâm các
vùng miền. Các điểm thi online tập trung sẽ đủ điều kiện để cho 10-30 đội tuyển từ

3-10 trường tham dự (Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ một phần chi phí tổ chức cho đơn vị
đăng cai). Các trường xa các điểm tập trung có thể đăng ký tự tổ chức và cam kết
thực hiện đúng Quy chế - Quy định vòng ACM/ICPC Quốc gia online và có giám
sát viên từ Ban Tổ chức. Liên hệ đăng ký tổ chức điểm thi tập trung vòng online
qua eMail: nguyenlong@vaip.vn hoặc acmicpc.vietnam@gmail.com .
- Danh sách, thông tin chi tiết các điểm thi Vòng quốc gia online tập trung sẽ công bố trên
trang www.OLP.vn từ ngày 30/10/2017.
- Giải vòng ACM/ICPC Quốc gia gồm : Vô địch, 3 giải Nhất, 4 giải Nhì và 4 giải Ba.
Giải thưởng trao tại Lễ khai mạc OLP’17 và ACM/ICPC Asia Tp Hồ Chí Minh.
3 . Tổ chức Vòng khu vực Bắc-Trung-Nam online ACM/ICPC:
- Vòng phía Bắc (Northern): Đại học Bách khoa Hà Nội host ngày: 22/10/2017.
- Vòng phía Nam (Southern): Đại học KHTN Tp HCM host ngày: 29/10/2017.
- Vòng miền Trung (Central) : Đại học Bách khoa Đà Nẵng host ngày: 28/10/2017.
- Tổ chức đội tuyển và đăng ký như với vòng Quốc gia online. Đăng ký trên trang
ACM/ICPC toàn cầu tại mục Provincials/Nationals 2017. Không thu lệ phí.
- Thể lệ, thông báo trang thi, hạn đăng ký, nhận đề thi trên trang www.OLP.vn .
Tiếp theo Thông báo số 1 gửi đến các trường, đề nghị các trường tổ chức thi tuyển
chọn đội tuyển tham dự OLP’17 và ACM/ICPC Asia Tp Hồ Chí Minh. Trong tháng 10 các
Đội tuyển đăng ký trực tuyến tham dự vòng ACM/ICPC Khu vực và Quốc gia online.
Ban Tổ chức khuyến khích các trường có đội tuyển mạnh chủ động sớm đăng ký dự thi
tại các điểm vòng loại Châu Á (tính điểm vào World Final) tại Jakarta (11/11), Nakhon
Pathom – Thái Lan (21-23/12), Yangon (9-10/12) và Manila (13-15/12) để giành xuất tham
dự Chung kết toàn cầu ACM/ICPC tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ 15-20/4/2018.
Thông tin OLP’17 và ACM/ICPC Tp Hồ Chí Minh cập nhật trên: www.OLP.vn
Thông tin ACM/ICPC Asia Hochiminh City trên: http://acm-icpc.olp.vn/
Thông tin ACM/ICPC toàn cầu trên: http://icpc.baylor.edu/
Lệ phí dự thi có thể chuyển khoản vào:
Tài khoản: Hội Tin học Việt Nam, số tài khoản: 003 70406 0000 979
Tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
Mọi thông tin về OLP’17 và Kỳ thi ACM/ICPC liên hệ với Hội Tin học Việt Nam,
BTC OLP’17 và ACM/ICPC Tp Tp Hồ Chí Minh , tầng 6 số 14 Trần Hưng Đạo , Hà Nội.
Tel : 024.38211725/3 9712597 ext 601, 602 (Chị Nhung, Chị Hương)
Email : Olpvietnam@vaip.vn; VietnamOlp@gmail.com hoặc office@vaip.vn
Trân trọng cảm ơn.
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