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MTÜ Lapikud (TTÜ informaatikatudengeid ühendav organisatsioon) korraldas 14. mail juba seitsmendat korda
toimuva ürituse nimega IT- triatlon. Eriliseks teevad selle triatloni just selle huvitavad võistlusalad, milleks on
programeerimine, vaheala (ehk igal aastal erinev üllatusala) ning orienteerumine. Ürituse tulemusena
kombineeruvad kokku mõttetegevus, huumor ning füüsiline liigutamine.
Vaata ka väikest pildigaleriid.
Esimesel alal pole eelnevatel aastatel suuremaid raskusi olnud ning ülesanded on lahendatud mängleva lihtsusega. See aasta ei olnud ka
erand – kõige usinamad ja taibukamad programmeerijad pidid ainult 3,5 minutit pead murdma, kuidas programmeerimiskeeles
"Lolcode" leida algarve.
Kui pea oli juba piisavalt soe ning ajusoppidest kippus toss välja, andis triatloni järgmine ala hea võimaluse ennast välja elada, kasutades
IT valdkonna lemmiktööriista - klaviatuuri. Ülesanne oli iseenesest lihtne – võistleja pidi viskama klaviatuuri sihtmärgi pihta, mis asus
paari meetri kaugusel. Mida lähemale võistleja poolt visatud klaviatuur sihtmärgile kukkus, seda rohkem punkte siit alalt korjata oli
võimalik.
Suurem osa võistlusest juba möödas, said osalejad hinge tõmmata, kui kalkuleeriti iga võistkonna tulemuste põhjal välja orienteerumise
stardiajad. Moodustati paremusjärjestus ning vastavalt eelnevate tulemuste põhjal ka aeg, millal iga võistkond võisb rajale asuda.
Niimoodi saavutatati olukord, kus kogu IT-triatloni Orienteerumise võitja on sel juhul esimene meeskond, kes ka orienteerumise finiśisse
jõuab. Rada oli põnev ning nõudis palju jõudu ning jaksuosavust, kuid kõik said hakkama ning lõppkokkuvõttes kadunuid ei olnudki.
Sellele aastal osales võistlusel kokku 6 võistkonda (We came, we saw, we want to go home, Eksperdid, Hansa SQAd, d'arc e'dorma',
rif08, Bug#19843 reopened), oli vanemaid tegijaid ning ja ka uut, värsket verd. Üritus ise sujus ladusalt ning suuremate viperdusteta. Nii
korraldajad kui osalejad jäid õhtuga vägagi rahule. Loomulikult jagati ka ohtralt kiidusõnu ning auhindu.
Siinkohal tahaks tänada meie sõpru ja toetajaid, kelleks olid taaskord ajakiri Arvutimaailm, Saku Läte ning Digifoto. Korraldajad
ootavad juba järgmist aastat, et teha veelgi vahvam ja lahedam üritus ning kindlasti on ka paljud endised ja tulevased osalised vaimu
valmis pannud ja teevad vaikselt juba trenni selle jaoks.
Tänavuse võistluse esikolmik:
1. We came, we saw, we want to go home (Rene Mustasaar, Kristjan M, Kati Rüütelmaa)
2. rif08 (Mehis Küla, Andrus Seppi, Aleksander Kalamees)
3. Eksperdid (Jan Roos, Janno Vesik, Jüri Kalbin)
Lisainfot IT-triatloni ja tulemuste kohta leiate veebilehelt www.lapikud.ee/ittriatlon/.
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