
 
 

19º Concurso Regional Sul-africano ACM de Programação (Sede Angola) – Indicações                       Página 1 de 1 

 

Indicações para as Equipas 
19º Concurso Regional Sul-africano ACM de Programação (Sede Angola) 

 

• Proíbe-se a entrada de equipas após ter começado o concurso. 
• Enquanto não se indique o contrário, está expressamente proibido tocar no computador ou 

outro material antes de iniciar o Concurso real. Só lhe é permitido ter aberta a página da 
plataforma de competição. Não se pode abrir nenhuma ferramenta de desenvolvimento para 
adiantar código nem nada do mesmo estilo. 

• Indicações técnicas sobre o uso da plataforma de competição Abacus aparecem no manual 
entregado aos participantes. 

• Durante o concurso as equipas podem enviar soluções em C, C++, C++ 11, Java e Python. 
• Ao Staff (Pessoal Organizador) só lhes serão feitas perguntas referentes às regras da 

competição e problemas com a tecnologia. As perguntas referentes aos exercícios devem ser 
feitas mediante o módulo de esclarecimentos da plataforma de competição, e os juris 
reservam-se o direito de responder com um simples NO COMMENTS (sem comentários) se 
consideram que o texto do exercício aclara a dúvida proposta. 

• Só é permitido entrar na área de competição qualquer documentação em formato físico (livros, 
documentos impressos, folhetos, dicionários, etc.). Está proibido qualquer tipo de 
documentação em formato digital, bem como o uso de dispositivos (telemóvel, pendrive, 
reprodutores Mp3, calculadoras, relógios que suportem operações matemáticas, etc.), que não 
sejam autorizados pelos organizadores da competição. 

• Proíbe-se a conexão a qualquer serviço on-line que não seja a plataforma de competição. Este 
ponto proíbe também o uso de tradutores on-line, tais como: Google Translate, Babel Fish, etc. 

• Os concorrentes somente podem falar com os seus colegas de equipa (e baixinho); nunca com 
outra equipa ou um espectador na área de competição. Para solicitar qualquer tipo de 
assistência do Staff (por questões que não sejam relacionadas com os exercícios) deve-se 
levantar a mão e esperar. 

• 1 hora antes de finalizar o Concurso real activar-se-á o "tempo congelado". Durante esse 
período não se terá informaçao sobre o resultado dos envios que fazem ao júri as demais 
equipas e o ranking permanece congelado. 

• 15 minutos antes de finalizar o Concurso real activar-se-á o "tempo morto". Durante esse 
período não será conhecido o resultado de nenhum envio que se faz ao júri (as equipas não 
saberão se as suas próprias soluções foram aceites ou não). 

• Uma equipa será desqualificada se realizar qualquer acto de natureza negativa que atente 
contra o correto funcionamento da competição (comportamentos que causem distrações a 
outras equipas, acesso não autorizado a outros recursos, tentativa de fraude, etc.). 

• Ao concluir o Concurso de prática deve-se fechar todos os programas abertos no computador, 
bem como apagar todos os códigos fonte que foram gerados durante a competição. 

• Se uma equipa desejar abandonar a área de competição antes de terminar o tempo 
regulamentado, primeiramente, deve notificá-lo ao Staff e esperar pela autorização. 

• Uma vez concluído o Concurso, os concorrentes devem abandonar rapidamente o local. Na área 
de competição não se deve extrair nenhum material ou recurso que tenha sido fornecido pela 
sede. 

 

Mais detalhes sobre o ACM-ICPC no nosso país podem ser vistos no website https://icpcangola.wordpress.com. 

Os esclarecimentos adicionais podem ser prestados mediante o endereço electrónico acm.icpc@isutic.gov.ao. 
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