
Informaatikaolümpiaadi eelvooru korraldajad 

 

6. detsembril 2014 toimub Eesti informaatikaolümpiaadi eelvoor, mis viiakse läbi  
4-tunnise praktilise tööna koolide arvutiklassides (mitte koduse lahendamisena, nagu oli 
lahtisel võistlusel). 

Eelvoor korraldatakse järgmistes koolides: 

Kool Kontaktisik aadress registreerumiseks Telefon Toimumiskoht 
Narva 
Keeltelütseum 

Valeria 
Nazarova valera.nazarova@gmail.com 5282180 Narva, Kangelaste 32, 

kab. 107  
Hugo Treffneri 
Gümnaasium 

Anneli 
Mägi anneli.magi@htg.tartu.ee 53306054 Tartu, Munga 12, klass 

206 
Viljandi 
Gümnaasium 

Marika 
Anissimov marika.anissimov@vilgym.edu.ee  Viljandi, Hariduse 2 

Kehtna Majandus- 
ja 
Tehnoloogiakool 

Väino 
Liimann Vaino.Liimann@kehtna.edu.ee 56495361 Kehtna, Kooli 1, 

arvutiklass, ruum 307 

Nõo 
Reaalgümnaasium 

Andres 
Mihkelson andres@nrg.tartu.ee 56941581 Nõo, Kalju Aigro tn. 5, 

ruum 315 
Pärnu Koidula 
Gümnaasium 

Urmas 
Palmaru urmas@koidulag.edu.ee 56206524 Pärnu, Pargi 1 

Tallinna 
Reaalkool 

Tiia 
Niggulis http://tinyurl.com/inform2014  Tallinn, Estonia pst. 6  

Tallinna 
Ühisgümnaasium 

Tiia 
Niggulis http://tinyurl.com/inform2014  Tallinn, Pärnu mnt. 71 

Rapla 
Ühisgümnaasium Kadri Laup kadri.laup@ryg.edu.ee 53465684 Rapla, Keskkooli 2, 

arvutiklass 

 

Eelvoorust osavõtmiseks on õpilastel kohustuslik registreeruda hiljemalt 3 päeva enne 
võistlust kohapealse kontaktisiku juures. Palume teatada ka seda, millist 
programmeerimiskeelt ja –keskkonda soovite võistlusel kasutada. Õpilased, kelle koolis 
võistlust ei korraldata, võivad osalemissoovi korral ja eelneval kokkuleppel kohapealse 
korraldajaga võistlusest osa võtta mõnes teises koolis. 

Informaatikaolümpiaadi eel- ja lõppvoorus peetakse arvestust kolmes rühmas: põhikooli, 
gümnaasiumi ja edasijõudnute rühmas.  

• Väljavõte informaatikaolümpiaadi üldjuhendist:  
Lahtisel võistlusel peetakse arvestust ainult ühes rühmas, teistes voorudes eraldi 
põhikooli, gümnaasiumi ja edasijõudnute rühmas. Põhikooli rühmas võivad osaleda 
ainult põhikooli õpilased; ülesanded on lihtsamad kui teistes rühmades. Gümnaasiumi 
rühmas võivad osaleda nii põhikooli kui ka gümnaasiumiastme õpilased; ülesanded on 
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keskmise raskusastmega. Edasijõudnute rühmas võivad osaleda nii põhikooli kui ka 
gümnaasiumiastme õpilased; see rühm on mõeldud neile, kes soovivad end proovile 
panna raskemate ülesannetega. 

Eelvoorus esitavad võistlejad oma lahendused jooksvalt võistluse ajal testimisserveri 
vahendusel ja tulemused avaldab žürii hiljemalt 15. detsembril informaatikaolümpiaadi 
veebilehel ning koolid- ja olympiaadid-listis. 

Täiendavat infot informaatikaolümpiaadi eelvooru sisu ja läbiviimise üksikasjade kohta saab 
žürii esimehelt: Targo Tennisberg targot@gmail.com 

Informaatikaolümpiaadi juhend jm materjalid veebis: 
http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/informaatikaolumpiaad 

Võistluse tehnilise serveri aadress on http://eio.ut.ee/ 
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