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БА ЛК АНСК А ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИК А НА КИПАР

УСПЕСИ
УСПЕСИ

МАКЕДОНСКИТЕ КО  
ВРАЌААТ БЕЗ МЕД  

Во Никозија, Република 
Кипар, македонски ср ед-
ношколци се натпре ва-

руваа за титулата најдобар 
информатичар на Балкан-
ската олимпијада по инфор-
матика. Учесниците на Бал-
канската олимпијада по ин-
форматика, средношколците 
од Скопје, Бојан Костадинов 
од "Георги Димитров", Сте-
фан Трајковски и Илија Ла л-
ков ски од "Раде Јовчевски-
Корчагин" и Ален Стојанов од 
"Кочо Рацин" од Велес, ги по-
кажаа своите знаења и ве ш-

"На Кипар се одржа 14. по ред Балканска 
олим пијада по информатика, на која учес тву-
ваме секоја година и речиси секогаш сме ос-
во јувале медал", вели Бојан Костадинов.

Македонската репрезентација прв пат 
учес твуваше на III БОИ 1995. Македонија бе-
ше успешен организатор на БОИ 2000 во Ох-
рид. Досега позабележителни успеси на ма-
ке донските натпреварувачи по информатика 
се вкупно 7 бронзени и 2 сребрени медали.

тини во програмирање на 
три јазици - "Паскал", "Ц пл ус" 
и "Ц плус плус", од кои Ди ми-
тар Мишев, ученик од др жав-
ното средно училиште "Слав-
чо Стојменски" од Штип, се за-
кити со бронзен медал. Нај-
заслужни за учеството, но и 
за големите успеси на ма ке-
донските млади компју тер-
џии, како на БОИ, така и на 
Светската олимпијада по ин-
форматика, е Здружението 
на информатичарите на Ма-
ке донија, кое ги организира 
националните натпревари 
по информатика во средните 
училишта во земјава.

На Балканијадата учес тву-
ваа репрезентациите на до-
ма ќинот Кипар, на Маке до-
нија, Бугарија, Романија, Ср-
бија и Црна Гора, Грција, Бос-
на и Херцеговина, Молдавија 
и Албанија.

НАТПРЕВАР

Секоја година маке дон ска-
та репрезентација, соста вена 
од водач, заменик-во дач и че-
творица најдобри нат пре ва-
рувачи со најголем број ос-
воени поени од до машните 
натпреварувања (ел  ектрон-
ски, регионален, државен, 
Ма кедонска Олим пијада), 
учествуваат на Бал канската 
олимпијада по ин форматика 
(БОИ) и на Светската олим пи-
јада по информатика (ИОИ).

"На Кипар се одржа 14. по 
ред Балканска олимпијада 
по информатика, на која учес-
твуваме секоја година и ре-

чиси секогаш сме осво јувале 
медал. Малку беше доведено 
под знак прашалник нашето 
учество поради недостаток 
на финансиски средства, но 
сепак на некој начин се снај-
довме. На Кипар заминавме 
петмина натпреварувачи, а 
изборот падна токму на нас 
по принцип на натпре вару-
вање тука, во Македонија. 
Кај нас има повеќе натпре ва-
ри, прво електронски нат-
превари, па регионален, др-
жавен и на крај Македонска 
олимпијада по информатика. 
По тие натпревари се суми-
раат резултатите, кои ги по-
стигнале натпреварувачите 

и се избираат најдобрите че-
творица, кои потоа учес тву-
ваат на Балканската олимпи-
јада и на Светската олим пи-
јада по информатика. Ста-
росната граница за учество 
на оваа Олимпијада е од 15 
до 18 години, значи мора уче-
никот да е средношколец", 
објаснува Бојан Костадинов, 
еден од учесниците на Бал-
канската олимпијада, ученик 
од средното училиште "Геор-
ги Димитров" (сега веќе бру-
цош на Електротехничкиот 
факултет), каде што функ цио-
нира природо-математичко 
подрачје, во кое повеќе се 
изучуваат математиката и 
информатиката. 

Балканската олимпијада 
секоја година се одржува во 
различна земја. Учествуваат 
десет земји од Балканот. Го-
динава беше на Кипар, на-
редната ќе се одржи во Мол-
давија, потоа кај нас, во Ма-
кедонија, а минатата го дина 
се одржа на Родос. Последен 
пат во Македонија Балкан-
ската олимпијада се одржа 
во 2000 година, во Охрид. 

"На Кипар бевме седум де-
на од кои два дена се нат пре-
варувавме, два дена ги оце-
нуваат резултатите, а еден 
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ден беше посветен на доде-
лување на наградите. Оста-
натите денови ги користевме 
за дружење. Од секоја земја 
учествуваат од четири до пет 
натпреварувачи, но секој се 
натпреварува поединечно, а 
не како тим. Се натпре ва ру-
ваме во програмирање во 
три јазика 'Паскал', 'Ц плус' и 
'Ц плус плус'. Прво место ос-
воија Бугарија, второ место 
Грција, додека трето ние, по-
точно Димитар Мишев од 
Штип. Јас, Стефан Трајковски 
и Илија Лалковски учеству-
ваме прв пат, додека Ален 
Стојанов и Димитар Мишев 
имаат натпреварувачко ис-
кус тво. Во текот на тие седум 
дена колку што бевме на Ки-
пар навистина многу се дру-
жевме со сите натпрева ру-

вачи. Балканијадата беше 
добро организирана, постое-
ше таканаречен Научен ко-
митет, составен од членови 
од земјата домаќин, кој по 
разгледаните резултати од-
лучува кој ќе биде награден. 
Поставуваат по три задачи, 
односно шест, затоа што се 
натпреварувавме два дена 
по пет часа. Секоја задача но-
си 100 поени", вели Бојан, кој 
има желба и натаму да се нат-
преварува. Млади те ин фор-
матичари се подгот ву ваат да 
учествуваат и на Свет ската 
олимпијада по инфор матика, 
која треба да се одр жи во 
Мек сико. Минатата го дина 
Свет ската олимпијада се 
одр жа во Полска, каде што 
нашите натпреварувачи би-
ле блиску до медал, но и ми-
натите години на истата оваа 
Олимпијада имаат ос вое ни 
повеќе медали. На оваа Олим -
пијада учествуваат околу 100 
земји.  

ЗИМ

Најзаслужен за учеството 
на овие млади инфор мати-
чари на Балканската олим-
пијада е Здружението на ин-

форматичари на Маке до нија 
(ЗИМ) (претседател Ме тодија 
Јанчевски), кое прет ставува 
еден од носителите кои теж-
неат да афирмираат инфор-
матичко општество во Маке-
донија. Во ова Здру же ние 
членуваат ентузијасти-ин фор-
матичари, професори од сред-
ните и од основните учи-
лишта, како и професори и 
асистенти од факултетите на 
двата универзитета во Ма-
кедонија. ЗИМ е здружение 
со многу цели, меѓу кои спа-
ѓаат, воведување, попула ри-
зација и унапредување на 
информатиката и нејзината 
примена; поттикнување и во-
ведување на информатиката 
во сите области од општес-
твото, особено во образо-
ванието; организирање, сп-
ро ведување и учество на нат-
превари по информатика за 
ученици и студенти. 

Првите чекори на инфор-
матиката во средното обра-
зование во Македонија се на-
правени во средината на 80-
тите години. Неколку години 
подоцна, поточно во 1990 го-
дина, во Прилеп се одржа и 
првиот Државен натпревар 
по информатика за учени-
ците од средните училишта. 
Три години подоцна се почна 
со одржување и на регио нал-
ни натпревари. Оваа година 
се одржа 16. Државен нат-
превар и 13. Регионален нат-
превар. Од 1997 година се ор-
ганизира и Македонска олим-
пијада по информатика - 
МОИ. Како претставници на 
Ма кедонија, екипи на млади 
информатичари секоја го ди-
на учествуваат на Балкан ска-
та олимпијада по инфор ма-
тика - БОИ, и на Интерна цио-
налната олимпијада по ин-
форматика (ИОИ). До 2000 го-
дина натпреварите се изве-
дуваа во организација на 
Зд ружението на матема ти-
ча рите и информатичарите 
на Македонија. Во 2000 го-
дина, во Охрид, на ини ци ја-
тива на неколку професори 
од Ин ститутот за инфор ма-
тика при Природно-матема-
тич ки от факултет во Скопје, се 
фор мира посебно Здружение 
на информатичари на Маке-
до нија (ЗИМ), кое ги про дол-
жи активностите на инфор-
мати чарите, кои дотогаш се 
из ве дуваа од страна на Здру-
же нието на математичарите 
и информатичарите на Маке-
донија. 

"Годинашната Балканска олимпијада по информатика 
беше едно незаборавно искуство за мене. Целиот настан 
беше многу добро организиран од страна на домаќинот 
Ки пар, и помина во најдобар ред. Покрај натпреварот, кој 
се одржуваше два дена по пет часа, беа организирани и 
многу екскурзии, забави, посети на музеи и други културни 
места на Кипар... Многу сум среќен што успеав да освојам 
б р о н з е н 
медал. Уш-
те повеќе 
што натпре-
варот се од-
виваше во 
конку рен ци-
ја со некои 
од свет ски-
те ве  лесили 
на полето 
на инфор-
м а  ти к ата , 
ка ко што се, 
Б у г а р и ј а 
(ко  ја освои 
златен ме-
дал), Ро ма-
нија, па и 
Гр  ција, Ср-
бија итн. Сè на сè, многу сум задо волен од мојот резултат и 
се надевам дека ќе се покажеме во уште по добро светло 
на Светската олимпијада по информатика, која ќе се одржи 
во Мексико, од 13 до 20 август", вели Ди митар Мишев, кој 
го освои третото место, односно брон зениот медал на Бал-
канската олимпијада.


