Piotrków Tryb. 12 maja 1999 r.

Sprawozdanie z Pierwszego Trybunalskiego Turnieju Informatycznego
przeprowadzonego w dniach 10 i 12 maja 1999 r

Dnia 10 maja o godz. 8.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Piotrkowie Tryb. przy ul. 3 - go
Maja 12 Prezydent Miasta Piotrkowa Tryb. p. Andrzej Pol dokonał uroczystego otwarcia Pierwszego
Trybunalskiego Turnieju Informatycznego. Turniej zorganizowany został z inicjatywy Prywatnej Szkoły
Komputerowej, Technikum Informatycznego i Liceum Ogólnokształcącego "Informatyk", które reprezentował
Komitet Turnieju z przewodniczącym p. Pawłem Łaskim oraz członkami Komitetu - p. Robertem
Hałaczkiewiczem, p. Dariuszem Maliszewskim i p. Grzegorzem Adamczykiem.
Po zapoznaniu uczestników Turnieju z zasadami realizacji jego przebiegu w obecności zgromadzonej
publiczności o godz. 8.30 nastąpiły eliminacje do finału w kategorii klas VII i VIII szkół podstawowych.
Do zawodów w tej kategorii przystąpiło 14 zespołów dwu i trzyosobowych pod opieką nauczycieli z
poszczególnych szkół. W tym czasie uczestnicy Turnieju w kategorii szkół średnich uczestniczyli w projekcji
filmu. O godz. 10.10 rozpoczęły się eliminacje dla uczniów szkół średnich. Do zmagań w tej kategorii
przystąpiło 21 zespołów.
I etap Turnieju w obu kategoriach przeprowadzony został w formie testu. Testy oceniło jury, w skład którego
weszli: p. Albert Hodorowicz - przewodniczący jury, p. Jagoda Kropidłowska, p. Alicja Wiśniewska, p. Bogdan
Głowacki - członkowie jury.
Po tej części Turnieju do II etapu zakwalifikowały się cztery zespoły w kategorii szkół podstawowych z
następującą liczbą punktów:
Szkoła Podstawowa Nr 12 w Piotrkowie Tryb. pod opieką p. Jacka Hecolda - punktów 43
Szkoła Podstawowa Nr 13 w Bełchatowie pod opieką p. Marii Hiler
- punktów 39
Szkoła Podstawowa Nr 12 w Piotrkowie Tryb. pod opieką p. Jolanty Łukasik - punktów 37
Szkoła Podstawowa w Wolborzu pod opieką p. Grzegorza Adamczyka
- punktów 37
a w kategorii szkół średnich:
I LO w Radomsku pod opieką p. Gabrieli Chruścińskiej
- punktów 38
III LO w Piotrkowie Tryb. pod opieką p. Piotra Majchrzaka
- punktów 34
III LO w Piotrkowie Tryb. pod opieką p. Janusza Warakomskiego
- punktów 34
ZSZ Nr 3 w Tomaszowie Maz. pod opieką p. Gabrieli Pietrzak
- punktów 33
Dnia 12 maja o godz.10.00 nastąpiło ogłoszenie wyników eliminacji pierwszego etapu w dwóch kategoriach.
O godz. 10.20 odbyły się finały w kategorii szkół podstawowych a o godz. 11.45 finały w kategorii szkół
średnich. Etap ten został przeprowadzony w formie testu i zadań praktycznych, które oceniło jury w tym samym
składzie. Wyniki tych zmagań wyłoniły finalistów, którymi zostali:
w kategorii szkół podstawowych - Szkoła Podstawowa Nr 12 pod opieką p. Jacka Hecolda,
w kategorii szkół średnich
- I LO w Radomsku pod opieką p. Gabrieli Chruścińskiej.

