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Πρόβλημα

Έστω περιττός ακέραιος N ⩾ 3. N τενίστες λαμβάνουν μέρους σε ένα πρωτάθλημα.
Πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, μια επιτροπή βάζει τους παίκτες σε μια σειρά αναλόγως
του πόσο καλοί θεωρεί ότι είναι. Κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, κάθε παίκτης
παίζει κάθε άλλο παίκτη από ακριβώς μία φορά, και κάθε αγώνας έχει ένα νικητή. Ένας
αγώνας θεωρείται έκπληξη αν ο νικητής ήταν χαμηλότερα στην σειρά της επιτροπής.
Στο τέλος του πρωταθλήματος οι παίκτες μπαίνουν σε μια σειρά αναλόγως του πλήθους
των νικών που έχουν επιτύχει. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, χρησιμοποιείται η αρχική
σειρά της επιτροπής για να αποφασιστεί ποιος παίκτης θα βρεθεί πιο ψηλά.

Τυγχαίνει η τελική σειρά να είναι ακριβώς η ίδια με την αρχική. Ποιος είναι ο μεγαλύ-
τερος δυνατός αριθμός εκπλήξεων οι οποίες έχουν συμβεί;

Πηγή: BMO Shortlist 2018

Προτεινόμενη Λύση

Έστω N = 2n+ 1 και έστω x1, . . . , xN οι παίκτες με τον xi να είναι καλύτερος του xj

για i < j.

Για κάθε 1 ⩽ i ⩽ n ο xi κέρδισε το πολύ i − 1 καλύτερούς του παίκτες. Δηλαδή οι
x1, . . . , xn δημιούργησαν το πολύ

(
n
2

)
εκπλήξεις.

Συνολικά είχαμε 2n(2n+1)
2 = n(2n+1) αγώνες άρα κατά μέσο όρο κάθε παίκτης κέρδισε

n αγώνες. Επομένως και οι n+1 χειρότεροι παίκτες, δηλαδή οι xn+1, . . . , x2n+1 κέρδισαν
κατά μέσο όρο από n αγώνες. Άρα αυτοί οι παίκτες δημιούργησαν το πολύ n(n + 1)

εκπλήξεις.

Συνολικά έχουμε το πολύ:(
n

2

)
+ n(n+ 1) =

3n2 + n
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=

(N − 1)(3N − 1)
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εκπλήξεις.

cms@cms.org.cy
www.cms.org.cy


Μπορούμε να έχουμε τόσες εκπλήξεις ως εξής: Τοποθετούμε τους x1, . . . , xN ωρολο-
γιακά σε ένα τραπέζι και απαιτούμε ο κάθε παίκτης να κερδίσει τους n πρώτους
παίκτες από αυτόν με αντιωρολογιακή κατεύθυνση. Τότε για 1 ⩽ i ⩽ n δημιουργεί i−1

εκπλήξεις ενώ κάθε ένας από τους υπόλοιπους παίκτες δημιουργεί n εκπλήξεις.
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