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  Regras e Indicações para as equipas 
Concursos Locais Angolanos  

• Proíbe-se a entrada de equipas após ter começado o Concurso. 

• Cada equipa competirá a partir da sua instituição ou desde outro local previamente informado 
ao Comité Organizador. Em princípio, cada equipa compete pela classificação ao Concurso 
Nacional somente contra as equipas da sua instituição. 

• A quantidade de problemas resolvidos por uma equipa, determina o seu lugar no ranking da 
sua instituição. Em caso de empate, vence a equipa que resolveu em menos tempo os 
problemas. O tempo total ou penalidade, de uma equipa, é a soma do tempo consumido para 
cada problema resolvido. O tempo consumido para um problema, é o tempo decorrido desde 
o início da competição mais 20 minutos de penalização por cada envio incorrecto. 

• 35 vagas para o Concurso Nacional serão outorgadas às diferentes instituições na seguinte 
forma: Seja t a quantidade de equipas na instituição com pelo menos um problema resolvido 

no Concurso Local, dita instituição terá uma quantidade Q = 𝒎𝒊𝒏 (𝟓, ⌈𝒕 ∗
𝒙

𝟏𝟎𝟎
⌉) de vagas. O valor 

de x é uma percentagem que será determinada a partir dos resultados concretos obtidos, sendo 
x igual ao menor valor no intervalo (0, 100] que, de ser possível, garanta ocupar as vagas 
disponíveis. O ISPTEC terá uma vaga extra para o Concurso Nacional por conceito de actual 
Campeão ACM-ICPC de Angola. O ISUTIC também terá uma vaga extra por conceito de Sede do 
Concurso Nacional. 

• Cada equipa terá acesso a um único computador, com hardware e software segundo as 
possibilidades da sua instituição. Serão garantidos IDEs para as linguagens de programação 
permitidas C, C++, C++11, Python, Java e Kotlin. 

• A plataforma de competição será o Caribbean Online Judge (COJ). Sugerimos revisar 
atenciosamente a secção de perguntas frequentes (FAQ). 

• Proíbe-se a conexão a qualquer serviço on-line (incluido traductores) que não seja o COJ. 
• Enquanto não se indique o contrário, está expressamente proibido tocar no computador ou 

outro material antes de iniciar o concurso. 
• É permitido entrar na área de competição qualquer documentação em formato físico (livros, 

documentos impressos, folhetos, dicionários, etc.). Está proibida qualquer tipo de 
documentação em formato digital, bem como o uso de dispositivos que não sejam autorizados 
pelos organizadores da competição. 

• 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 do sistema COJ. 

• Os concorrentes somente podem falar com os seus colegas de equipa. Para solicitar qualquer 
tipo de assistência do Staff deve-se levantar a mão e esperar. 

• O tempo de competição serão 4 horas. Uma hora antes de finalizar o Concurso, activar-se-á o 
"tempo congelado". Durante o tempo congelado não se terá informaçao sobre o resultado dos 
envios que fazem ao júri as demais equipas. Quinze minutos antes de finalizar o Concurso, 
activar-se-á o "tempo morto". Durante o tempo morto 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 correcto funcionamento da competição (comportamentos que causem distrações a 
outras equipas, acesso não autorizado a outros recursos, tentativa de fraude, etc.). 

• 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. 

https://icpcangola.wordpress.com/comite-organizador/
http://coj.uci.cu/
http://coj.uci.cu/general/faqs.xhtml

