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Предизвикателство по програмиране на София Лабс 

Бъдещето на пътуването: напиши печелившият алгоритъм! 
 

 

До всички 

програмисти, готови 

за забавно онлайн 

предизвикателство с 

награди за първите 

трима финалисти. 
 

 

Ти си доъбр в занаята си и го знаеш. Но колко точно си добър? Има само един начин да разбереш. 

- като се изправиш срещу други талантливи програмисти. 

 

Присъединете се към предизвикателството по програмиране на Амадеус София 

Лабс, спонсорирано от Амадеус. 

Отключете потенциала си. Отключете кода. Ще се справите ли с 

предизвикателството? 
 

Ето я и мисията: годината е 2442. Красивият навремето Сан Франциско тъне в руини. Ще трябва да 

се състезавашпрез постапокалиптичния пейзаж в своята капсула. Само най-добрите ще видят 

името си на таблото с водачите. Мислиш ли, че имаш каквото е нужно? 

 

Състезанието започва на 01.04.2021 г., но трябва 

да дадеш твоетопредложение преди края на (на 

11.04.2021 г.). 

 

Резултати в реално време 
Това онлайн предизвикателство ви позволява да 

използвате любимия си език за програмиране (от 

над 25 различни) и понеже играта сравнява 

резултатите в реално време, получаваш 

незабавна обратна връзка как се справяш и колко 

преднина имаш пред най-близкият ти  конкурент. 

 

Демонстрирайте стратегически  умения като програмираш и подобряваш капсулата си всеки 

следващ кръг. 
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Няма значение колко силен състезател сте, уменията и стратегическото ви мислене ще имат полза 

от състезание срещу общност от други програмисти с подобно мислене.  

 

Така че, какво чакаш? Регистрирай се днес и спечели Playstation 5! 

 

След състезанието, 

защо не погледнеш 

възможностите за 

работа в Амадеус 

София Лабс в 

България? Нямаме 

постапокалиптичен 

сценарий, но 

определено можем да 

предложим забавно и 

вълнуващо работно място. В момента търсим ентусиазирани и талантливи програмисти – младши 

и на средно ниво, за да създават бъдещето на пътуването. Ако ти харесва идеята да градиш 

кариера с глобална компания за технологии за пътуване, посети този уебсайт, за да научиш 

повече.  

 

https://www.codingame.com/hackathon/sofia-labs-coding-challenge
https://campaigns.amadeus.com/sofia-labs-careers
https://campaigns.amadeus.com/sofia-labs-careers

