Piotrków Tryb. 18 kwietnia 2002 r.

Sprawozdanie
z przebiegu Czwartego Trybunalskiego Turnieju Informatycznego
przeprowadzonego w dniach 15 i 17 Kwietnia 2002 r

Dnia 15 kwietnia o godz. 9.00 w sali widowiskowej MOK w Piotrkowie Tryb. przy al. 3-go Maja 12
rozpoczął się pierwszy etap Czwartego Trybunalskiego Turnieju Informatycznego. Impreza zorganizowana
z inicjatywy Liceum Ogólnokształcącego "Informatyk" i Technikum Informatycznego. Organizacją zajął się
Komitet Turnieju z przewodniczącym p. Pawłem Łaskim oraz członkami Komitetu - p. Robertem
Hałaczkiewiczem, p. Dariuszem Maliszewskim, p. Jackiem Stańczakiem i p. Rafałem Frajem.
Po zapoznaniu uczestników turnieju z zasadami jego przebiegu o godz. 9.10 nastąpiły eliminacje do finału
w kategorii szkół gimnazjalnych.
Do zmagań w tej kategorii przystąpiły 53 zespoły pod opieką nauczycieli z poszczególnych szkół.
O godz. 10.00 rozpoczęły się eliminacje dla uczniów szkół średnich. W tej kategorii udział wzięło 29 zespołów.
Łączna liczba uczestników turnieju 232 osoby.
I etap turnieju w obu kategoriach przeprowadzony został w formie testu. Testy oceniło jury, w składzie Paweł
Łaski, Robert Hałaczkiewicz, Dariusz Maliszewski, Jacek Stańczak i Rafał Fraj.
Po tej części do II etapu zakwalifikowały się cztery zespoły w kategorii szkół gimnazjalnych
z następującą liczbą punktów:
GP nr 1 w Bełchatowie pod opieką p. Wojciecha Mickiewicza
- punktów 40
GP nr 2 w Piotrkowie pod opieką p. Marka Jonczyka
- punktów 38
GP nr 5 w Bełchatowie pod opieką p. Marii Hiler
- punktów 38
GP w Gorzkowicach. pod opieką p. Anety Świątek
- punktów 37
a w kategorii szkół średnich:
II LO im. M.C.Skłodowskiej w Piotrkowie Tryb. pod opieką p. Barbary Kielar - punktów 40
LO im. S. Żeromskiego w Opocznie pod opieką p. Antoniego Skulskiego
- punktów 37
VI LO w Piotrkowie Tryb pod opieką p. Katarzyny Adamiak
- punktów 36
ZSP nr 2 w Bełchatowie pod opieką p. Waldemara Jończyka
- punktów 34
Dnia 17 Kwietnia o godz.10.00 w sali widowiskowej MOK w Piotrkowie Tryb. przy al. 3-go Maja 12
nastąpiło ogłoszenie wyników eliminacji pierwszego etapu w kategorii szkół gimnazjalnych, a o godz. 10.10
odbyły się finały w tej kategorii. O godz. 10.50 ogłoszono wyniki I etapu w kategorii szkół średnich, a o godz.
11.00 zorganizowano finały w tej kategorii. Etap ten dla obu kategorii został przeprowadzony w formie testu
i zadań praktycznych, które oceniło jury składzie Robert Hałaczkiewicz i Jacek Stańczak.
Wyniki tych zmagań wyłoniły finalistów, którymi zostali:
w kategorii szkół gimnazjalnych - GP nr 1 w Bełchatowie pod opieką p. Wojciecha Mickiewicza , a w kategorii
szkół średnich - LO im. S. Żeromskiego w Opocznie pod opieką p. Antoniego Skulskiego.

