Náhradní forma Turnaje mladých fyziků

V případě nemožnosti uskutečnění regionálního nebo ústředního kola v klasické podobě, zejména
s ohledem na možná vládní a hygienická opatření v souvislosti s COVID-19, může příslušné kolo
proběhnout náhradní formou.
V případě online průběhu soutěže mohou být změněny časové intervaly fyzikálního souboje,
případně vynechána role recenzenta; technické zabezpečení přenosů bude upřesněno.
Možné varianty náhradního průběhu regionálního kola
(a) Kolo proběhne částečně prezenčně v kombinaci s online účastí maximálně jednoho týmu.
Předpokládáme nejvýše drobné úpravy stávajících pravidel.
(b) Kolo proběhne online formou, přičemž členové každého týmu jsou shromážděni na jednom
místě a sdílí jedno připojení. Do hodnocení RK se započítává také hodnocení povinných úloh
podle současných pravidel. Lze očekávat změny časových intervalů, případně vynechání role
recenzenta.
(c) V krajním případě proběhne kolo offline formou. Konkrétní časové údaje pro jednotlivé fáze
budou upřesněny.
(1) Známka z každé z povinných úloh se započítá do hodnocení RK s koeficientem 1.
(2) Týmy zašlou řešení dalších dvou úloh (nelze použít povinné úlohy) ve stejném formátu
jako povinné úlohy (rozsah maximálně 10 stran A4, řádkování 1,5) doplněné
o videonahrávku nebo komentovanou prezentaci svého řešení úlohy v délce 10-12
minut. Tato řešení ohodnotí odborná komise. Známka z každé z těchto úloh se započítá
do hodnocení RK s koeficientem 2,5.
(3) Každý tým obdrží dvě řešení svých soupeřů a vypracuje na ně písemný oponentní
posudek v rozsahu maximálně 3 strany textu. Na vypracování posudků bude mít tým 24
hodin. Tyto posudky ohodnotí odborná komise. Známka z každého z těchto oponentních
posudků se započítá do hodnocení RK s koeficientem 1,5.
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(4) Pořadí v příslušném RK je dáno součtem přidělených bodů. V případě rovnosti bodů
rozhoduje vyšší součet známek za řešení + prezentaci úloh v RK, v případě rovnosti
součtu vyšší součet známek za oponentní posudky, eventuálně pak celkově nejvyšší
získaná známka.

Možné varianty náhradního průběhu ústředního kola
(a) Kolo proběhne online formou, přičemž členové každého týmu budou shromážděni na jednom
místě a budou sdílet jedno připojení. Lze očekávat změny časových intervalů, případně
vynechání role recenzenta.
(b) V krajním případě proběhne kolo online formou, přičemž každý člen týmu bude mít vlastní
připojení. Lze očekávat větší změny časových intervalů a vynechání role recenzenta.

V Praze 21. 8. 2020

Stanislav Panoš
Předseda ČV TMF
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