
IEEEXtreme 15.0 Call for Participation

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το ΙΕΕΕ οργανώνει τον διάσημο
διαγωνισμό προγραμματισμού IEEEXtreme!

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 23 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 3π.μ.

Το IEEEXtreme είναι ένας διεθνής διαγωνισμός προγραμματισμού, όπου
ομάδες, μέχρι 3 μέλη, καλούνται εντός 24 ωρών να επιλύσουν μια σειρά
μοναδικών, αλλά και απαιτητικών προβλημάτων προγραμματισμού και
αλγοριθμικής σκέψης που εμφανίζονται κάθε 1 ώρα. Ο διαγωνισμός λαμβάνει
χώρα σε εκατοντάδες πανεπιστήμια όλου του κόσμου ταυτόχρονα και οι 100
πρώτες ομάδες κερδίζουν διάφορα τεχνολογικά δώρα, ενώ η νικήτρια ομάδα
του διαγωνισμού έχει την μοναδική ευκαιρία να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε
συνέδριο του IEEE της επιλογής της, οπουδήποτε στον κόσμο κι αν είναι
αυτό.

Οι 100 πρώτες ομάδες κερδίζουν μοναδικά τεχνολογικά δώρα, ενώ η νικήτρια
ομάδα του διαγωνισμού έχει την μοναδική ευκαιρία να συμμετάσχει σε
οποιοδήποτε συνέδριο της IEEE της επιλογής της, οπουδήποτε στον κόσμο κι
αν είναι αυτό!

Πιο αναλυτικά οι κανόνες και τα δώρα των νικητών:
https://ieeextreme.org/rules/

Ο Διαγωνισμός του IEEEXtreme είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίσεις
ανθρώπους, να δοκιμάσεις τις αντοχές και τα όρια σου.

Φέτος αποφασίσαμε ότι η συμμετοχή θα είναι ελεύθερη για όλους τους
φοιτητές του τμήματος μας και όχι μόνο για τα μέλη του ΙΕΕΕ, στοχεύοντας
έτσι να δημιουργήσουμε ένα κλίμα συνεργασίας. Σκοπός είναι να
προγραμματίσουμε, να λύσουμε προβλήματα, να γνωριστούμε μεταξύ μας και
κυρίως να περάσουμε καλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν είστε μέλος του ΙΕΕΕ και λάβετε μέρος στον διαγωνισμό,
δεν έχετε δικαιώματα στα δώρα των νικητών που δίνει το IEEEXtreme.

Εγγραφή στο διαγωνισμό:

● Όσοι είστε μέλη της IEEE θα πρέπει να δηλώσετε την ομάδα σας μαζί με
τα στοιχεία όλων των στο επίσημο site του διαγωνισμού
http://xtreme.vtools.ieee.org/ καθώς και του υπεύθυνου καθηγητή

https://ieeextreme.org/rules/
http://xtreme.vtools.ieee.org/


κ. Σαρηγιαννίδη (proctor number 80454679). Η προθεσμία είναι μέχρι τις
16 Οκτωβρίου.

● Όσοι δεν είστε μέλη της IEEE αλλά θα θέλατε να παρευρεθείτε στο event
θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στην φόρμα συμμετοχής. Η προθεσμία είναι
μέχρι τις 19 Οκτωβρίου.

Καλό θα είναι και τα μέλη του IEEE δηλωσαν της ομάδα τους στο επίσημο
site του διαγωνισμού να κάνουν και εγγραφή στην φόρμα μας ώστε να
μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα για το πόσοι θα είμαστε. 
Φόρμα συμμετοχής: https://forms.gle/cQHCTztctUJevN8aA

Αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, ο διαγωνισμός θα γίνει δια ζώσης σε χώρο
που θα εξασφαλίσει η οργανωτική επιτροπή τον οποίο και θα ανακοινώσει
καθώς πλησιάζει ο διαγωνισμός.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση μη διστάσετε να
επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: ieeesb@uowm.gr

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά!
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