Hướng dẫn đăng ký ACM ICPC 2018-2019
1. Thông tin chung
1.1. Thời gian
Ngày thi

Hạn đăng ký

Vietnam Central Provincial Contest

14/10/2018

11/10/2018

Vietnam Northern Provincial Contest

21/10/2018

18/10/2018

Vietnam Southern Provincial Contest

28/10/2018

25/10/2018

Vietnam National Contest

4/11/2018

30/10/2018

Hanoi Regional Contest

30/11/2018

Cuộc thi

1.2. Quy định
• Đối với các vòng thi Bắc, Trung, Nam và vòng thi Quốc gia tất cả các đội phải
đăng ký trên website icpc.baylor.edu trước hạn đăng ký cuối cùng.
• Đối với vòng thi Regional (quốc tế), chỉ những đội đã tham gia và vượt qua vòng
thi Quốc gia mới được tham dự.
• Sau các vòng thi Bắc, Trung, Nam, các đội có thể thay đổi thành viên. Sau vòng
thi Quốc gia, các đội không được phép thay đổi thành viên, chỉ những thành viên
đã tham dự vòng thi Quốc gia mới được tham dự vòng thi Regional.
2. Các bước đăng ký
2.1. Tạo tài khoản của Huấn luyện viên
Các huấn luận viên truy cập website icpc.baylor.edu để đăng ký tài khoản cá nhân của
huấn luyện viên. Nếu đã có tài khoản đã đăng ký từ các năm trước thì có thể bỏ qua bước
này.
2.2. Tạo đội thi
• Chọn create teams ở thanh công cụ phía bên trái
• Chọn khu vực Asia Pacific & South East Peninsula Contests

• Đối với các vòng Bắc, Trung, Nam:
o Chọn The 2018 Asia-SE & Asia-Pacific Provincials and Invitational
o Chọn Contest tương ứng

• Đối với vòng Quốc gia (hiện chưa mở đăng ký)
o Chọn The 2018 ICPC Asia Hanoi Regional Contest
o Chọn Asia Hanoi Vietnam National Programming Contest
o Chọn điểm thi tương ứng
o Lưu ý: các đội Việt Nam không đăng ký vào “Foreign Teams”

2.3. Điền thông tin tên đội thi
Các huấn luận viên có thể tạo cùng lúc nhiều đội thi như ví dụ này.

2.4. Điền thông tin các thành viên
Chọn add team member và điền thông tin từng thành viên.
Nếu là sinh viên đã từng tham gia ACM ICPC trước đây, các bạn có thể dung chức năng
find person, ngược lại, chọn chức năng Register new person.

2.5. Các thành viên trong đội sẽ nhận được email từ hệ thống yêu cầu hoàn thành đăng
ký các thông tin cá nhân.
3. Lưu ý

• Các HLV và sinh viên cần khai báo badge name (tên in trên thẻ), certificate name
(tên in trên bằng khen) nghiêm túc và sử dụng tiếng Việt không dấu.
• Sau khi hoàn thành việc đăng ký, các HLV có thể theo dõi danh sách đăng ký tại
link sau:
o https://icpc.baylor.edu/regionals/finder/Vietnam-Northern-Provincial2018/teams
o https://icpc.baylor.edu/regionals/finder/Vietnam-Central-Provincial2018/teams
o https://icpc.baylor.edu/regionals/finder/Vietnam-Southern-Provincial2018/teams
o https://icpc.baylor.edu/regionals/finder/HCMC-Vietnam-2018/teams
• Mọi thắc mắc xin gửi về acmicpc.vietnam@gmail.com hoặc
OlpVietnam@vaip.vn

