Klub 44
Regulamin

Liga zadaniowa Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Redakcji Delty
1. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział
Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Redakcja miesięcznika Delta organizują konkurs –
ligę zadaniową pod nazwą Klub 44.
2. Zadania konkursowe są ogłaszane w miesięczniku Delta, po cztery zadania w każdym
numerze: dwa z matematyki i dwa z fizyki, z dwumiesięczną przerwą (nr 7 i 8 każdego roku).
3. Uczestnikiem ligi może być każdy.
4. Uczestnictwo w lidze polega na rozwiązywaniu zadań konkursowych i przysyłaniu
opracowanych rozwiązań do redakcji Delty. Uczestnikiem zostaje się po przysłaniu rozwiązania
co najmniej jednego zadania.
5. Moment przystąpienia do ligi można wybrać dowolnie. Nie ma konieczności rozwiązywania
zadań z każdego miesiąca.
6. Rozwiązania zadań z numeru n należy nadsyłać do końca miesiąca n + 2 (dodawanie
modulo 12; na przykład termin nadsyłania rozwiązań zadań z numeru 11/2001 upłynął
31 stycznia 2002). Szkicowe rozwiązania podawane są w numerze n + 4.
7. Rozwiązanie każdego zadania powinno być pisane na oddzielnym arkuszu papieru oraz
podpisane imieniem i nazwiskiem. Uczniowie proszeni są o podanie klasy, studenci – roku
i uczelni. Rozwiązania zadań z matematyki i z fizyki należy przysyłać w oddzielnych
kopertach, z dopiskiem na kopercie: Klub 44 M lub Klub 44 F.
8. Prace powinny być samodzielne. Jednobrzmiące rozwiązania pisane przez różnych
uczestników nie będą brane pod uwagę.
9. Rozwiązanie każdego zadania jest oceniane w skali od 0 do 1, z dokładnością do 0,1.
Przy ocenie brana jest pod uwagę nie tylko poprawność merytoryczna i rachunkowa, lecz także
pomysłowość metody i elegancja rozwiązania.
10. Każde zadanie otrzymuje współczynnik trudności ustalany po wystawieniu ocen.
Współczynnik ten jest liczbą pomiędzy 1 a 4 obliczaną według następującej reguły: jeśli
N oznacza liczbę osób, które nadesłały rozwiązanie choćby jednego zadania z danego numeru
w danej konkurencji (matematyka lub fizyka), a S oznacza sumę ocen uzyskanych przez
wszystkich uczestników za dane zadanie, wówczas otrzymuje ono współczynnik trudności
W T = 4 − 3S/N . Za nadesłane rozwiązanie uczestnik otrzymuje w punktacji ligowej liczbę
punktów równą iloczynowi uzyskanej oceny przez współczynnik trudności (z zaokrągleniem
do dwóch miejsc po przecinku).
11. Niektóre z zadań można znaleźć (w brzmieniu identycznym lub bardzo zbliżonym) wraz
z rozwiązaniami w różnych książkach i czasopismach. Uczestnicy, którzy w takich przypadkach
przyślą zamiast własnego rozwiązania dokładny odsyłacz do literatury, otrzymają ocenę
maksymalną, pod warunkiem, że w cytowanym źródle istotnie znajduje się pełne rozwiązanie
(dowód, obliczenie, konstrukcja).
12. Czytelnicy Delty mogą zgłaszać propozycje zadań; jeśli zadanie nie jest własnego
autorstwa, należy podawać źródło. Gdy zadanie wykorzystane w lidze pochodzi z propozycji
uczestnika ligi (tj. osoby, która przysłała już rozwiązanie jakiegoś zadania – por. p. 4),
a dostarczone zostało wraz z rozwiązaniem (choćby szkicowym, ale poprawnym, ewentualnie
odsyłaczem do literatury), uczestnik otrzymuje ocenę maksymalną.
13. Punkty zdobyte przez każdego uczestnika za rozwiązania poszczególnych zadań, obliczone
według reguły podanej w p. 10, są sumowane – oddzielnie dla matematyki i dla fizyki.
Z chwilą osiągnięcia sumy 44 punktów w jednej z tych dwóch dziedzin uczestnik staje się
członkiem Klubu 44 M lub Klubu 44 F.
14. Po zgromadzeniu 44 punktów (i zostaniu członkiem Klubu 44) można w dalszym ciągu
brać udział w konkursie ligowym. Nadwyżka punktów ponad wartość 44 zostaje zaliczona
na poczet ponownego uczestnictwa w lidze.
15. Trzykrotne uzyskanie członkostwa Klubu 44 M (lub Klubu 44 F) daje tytuł
Weterana Klubu 44 M (Klubu 44 F).
16. Aby uzyskać informacje o swoich wynikach, należy przysłać do redakcji Delty kartkę
pocztową (oddzielną dla matematyki i dla fizyki), ofrankowaną i zaadresowaną do siebie,
ze sporządzoną tabelką z umieszczonymi w jej rubrykach numerami zadań i z pustymi
okienkami do wpisania ocen. Zaleca się przysyłanie takich kartek nie częściej niż co kilka
miesięcy, gdy uzbiera się materiał dotyczący rozwiązań kilkunastu zadań.
17. Czołówka listy ligowej jest systematycznie ogłaszana w miesięczniku Delta. Nazwisko
uczestnika może być wymienione w czołówce z niezmienioną sumą punktów trzykrotnie;
następny raz ukaże się wtedy, gdy uczestnik powiększy stan swojego konta.
18. Raz do roku, w numerze lutowym, drukowane jest omówienie przebiegu konkursu,
prezentowane są w skrócie ciekawsze rozwiązania i uogólnienia oraz ogłaszana jest obszerna
czołówka.
19. Członkowie Klubu 44 są zapraszani na spotkania Klubu 44.
20. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo interpretacji i możliwość
zmian regulaminu.
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