Nejlepší JA Titan tým

PROPOZICE SOUTĚŽE
NEJLEPŠÍ JA TITAN TÝM 2022
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Tato soutěžní kategorie je určena studentům gymnázií, středních škol a vyšších
odborných škol.
Soutěž je příležitostí pro ty z Vás, kteří se cítí silní v této ekonomické simulaci.
V průběhu dvou kol (základního “online“ a finálového) máte možnost ověřit si své
znalosti z mikroekonomie, změřit síly se svými konkurenty a vyhrát některou ze
zajímavých cen.
Během této soutěže musí soutěžící prokázat dostatečné mikroekonomické znalosti,
zdatnost v managementu počítačem simulované firmy a zároveň pevné nervy,
schopnost týmové práce, komunikace i rychlého rozhodování.
Základní kolo proběhne online formou v anglickém jazyce v simulaci JA Titan 3.0.
Konkrétně, dle níže uvedeného časového rozpisu, budete (soutěžící) zadávat svá
rozhodnutí na adrese https://titan.ja.org/, zde najdete i své finanční zprávy, na základě
kterých se budete vždy rozhodovat do dalšího období. Přihlášení proběhne
prostřednictvím přihlašovacích hesel, která obdržíte od organizátora soutěže.
Vzhledem k organizaci bude během soutěže nutná rovněž komunikace po e-mailu;
zvolte si, prosím, pro tento účel platnou e-mailovou adresu, kterou uvedete v přihlášce
do soutěže. Na tuto adresu Vám bude zasláno i přístupové heslo nutné pro účast
v soutěži.
Online forma soutěže umožní již v základních skupinách náhodné setkání týmů
z různých škol a regionů. Rozdělení do skupin proběhne losováním.

Více informací o soutěži zde a na www.jaczech.org
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ČASOVÝ ROZPIS
3. 5. 2022
6. 5. 2022
09. 5. 2022

31. 5. 2022
01. 6. 2022
10. 6. 2022

Uzávěrka přihlášek
Zaslání hesel nutných pro účast v soutěži na e-mailovou adresu
uvedenou v přihlášce
Začátek základního online kola soutěže
Ve 12.00 hodin budete mít k dispozici na adrese https://titan.ja.org/ School Edition pod svým heslem zprávy za nulté období, na základě
kterých se budete rozhodovat do prvního kola a zadáte své první
rozhodnutí - nejpozději do 20.00 hodin dle níže uvedeného rozpisu!
Konec základního online kola soutěže - tzn. všechny týmy budou mít
k dispozici závěrečné zprávy
Zveřejnění postupujících týmů do finálového kola
Národní finále v Praze - z výsledků základních kol vzejde maximálně 8
týmů, které se utkají v národním finále soutěže. Výsledky národního
finále budou oznámeny ihned po jeho ukončení

Termínové schéma základního kola je následující:

Harmonogram základního kola soutěže
Zaslání rozhodnutí soutěžících
0.

Zaslání finančních zpráv
Po 9. 5. - 12:00

1.

Út 10. 5. - 20:00

St 11. 5. - 12:00

2.

Čt 12. 5. - 20:00

Po 16. 5. - 12:00

3.

Út 17. 5. - 20:00

St 18. 5. - 12:00

4.

Čt 19. 5. - 20:00

Po 23. 5. - 12:00

5.

Út 24. 5. - 20:00

St 25. 5. - 12:00

6.

Čt 26. 5. - 20:00

Po 30. 5. - 12:00
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7.

Út 31. 5. - 20:00

PODMÍNKY ÚČASTI





2 členný tým (jedná se o týmovou soutěž!)
Počet týmů z jedné školy není omezen
Včasné odeslání přihlášky do soutěže
Tým musí v průběhu soutěže dodržovat pravidla a a časový harmonogram
stanovený organizací JA Czech

REGISTRACE




Týmy se registrují prostřednictvím ONLINE přihlášky
Maximální počet všech přihlášených týmů do základního kola soutěže je 64.
Poté bude přihlašovací formulář uzavřen!
Ukončení registrace týmů je 3. 5. 2022

PRŮBĚH SOUTĚŽE


Základní a finálové kolo soutěže bude probíhat online v anglickém jazyce v
simulaci JA Titan 3.0.

1. ZÁKLADNÍ KOLO
 Po registraci každý tým obdrží potvrzení o registraci a e-mail s heslem a
odkazem na webovou adresu soutěžního serveru https://titan.ja.org - School
Edition
 Na této webové stránce budete při soutěži získávat potřebné zprávy o Vaší
firmě a zprávy o odvětví:
o Zpráva o firmě (informuje o ekonomické situaci v konkrétní firmě –
soutěžním týmu)
o Zpráva o odvětví (informuje o ekonomické situaci v odvětví výroby
imaginárního výrobku).
 Na základě těchto zpráv zpracuje každý tým svá rozhodnutí spočívající v určení
5 - 6 základních parametrů firmy a odešle je prostřednictvím webové stránky
 Případné změny ekonomických parametrů budou před začátkem kola
oznámeny
 Všechna kola soutěže JA TITAN se budou hrát na úrovni 5, tj. nejsložitější, ve
verzi Titan 3.0.
 Základní kolo se hraje na 7 období
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Cílem soutěžního týmu je předstihnout konkurenci ve výši dosaženého zisku,
prodeje a velikosti podílu na trhu
Zadaná rozhodnutí simulace JA Titan po každém kole hry automaticky
vyhodnotí a určí pořadí soutěžních týmů
Pokud soutěžní tým v jednom soutěžním kole nezadá 2 x rozhodnutí, ztrácí
možnost postoupit do finále
V žádném kole nesmí být překročen stanovený úvěrový limit! Tým, který tuto
podmínku nedodrží dvakrát po sobě, bude automaticky softwarem hry ze
soutěže vyloučen
Čas mezi uzávěrkou pro zasláním rozhodnutí a dobou, kdy budou k dispozici
výsledky z předchozího čtvrtletí, je stanoven na 16 hodin a organizátor si tento
čas vyhrazuje pro nutnou administrativu
Základní kolo budou probíhat online dle harmonogramu
Po ukončení základního kola postoupí do finálového kola vždy nejlepší týmy z
každého trhu s nejvyšším ukazatelem PI (performance index - ukazuje hodnotu
akcie firmy)
Týmy obdrží po ukončení základního kola závěrečnou zprávu a maximálně 8
týmů s nejvyšším ukazatelem PI na jednotlivých trzích obdrží pozvánku do
finále
V případě rovnosti ukazatele PI rozhoduje o postupu vyšší konečný zisk
Za situace, že se některý z finálových týmů nebude moci finále zúčastnit, bude
nominován druhý tým v pořadí ze stejného trhu
O postupu do finále budou dotčené týmy včas informovány prostřednictvím emailu
Finále probíhá v sídle některého z partnerů soutěže a bude upřesněno později
2. FINÁLOVÉ KOLO











Ze všech skupin základních kol postoupí do finálového kola maximálně
8 soutěžních týmů
Počet postupujících týmů závisí na počtu přihlášených týmů a rovněž tak na
celkovém počtu týmů, které soutěž řádně dokončí
Ve finále budou mít týmy na každé rozhodnutí 10 minut
Během finálového kola se zakazuje použití chytrých telefonů a tabletů
Během finálového kola je dovoleno použít kalkulačku
3 soutěžní týmy, které dosáhnou nejvyššího indexu P. I., budou prohlášeny za
vítěze soutěže
V případě, že dva či více týmů dosáhnou stejné hodnoty indexu P. I., rozhodne
o vítězi celkový dosažený zisk (Retained Earnings)
Nikdo z pořadatelů nebude vysvětlovat základní principy simulace JA TITAN,
nebude radit soutěžícím ani zasahovat do strategie jednotlivých týmů
Finále probíhá v sídle partnera společnosti HPE (Hewlett-Packard s.r.o., Za
Brumlovkou 5/1559, Praha 4) a bude upřesněno postupujícím týmům později
stejně jako časový harmonogram finálového dne
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Změna pravidel vyhrazena, i v průběhu soutěže

CENY PRO VÍTĚZE



Všechny soutěžní týmy, které se probojují do národního finále v Praze, obdrží
certifikát za účast ve finále
Vítězové finálového kola obdrží věcné ceny od partnerů soutěže a diplomy za
1., 2. a 3. místo

KONTAKTY
Technická administrativa základního a finálového kola soutěže
Petr Červenka, JA Alumni
cervenka.petr@post.cz
+420 727 948 873
Administrativa – základní informace, přihlášky, organizační záležitosti
Simona Sušilová, JA Czech
simona@jaczech.cz
+420 602 656 120

Více informací o soutěži zde a na www.jaczech.org

