Magyar Ifjúsági Robot Kupa 2019 Budapest
Budapest, 2019. február 16. szombat
Helyszíne: Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium

Entry kategória (EURCJ2019 minősítő verseny)







Az European RoboCup Junior Competition 2019 Európa- bajnokság (Hannover, 2019. június 20-23.)
minősítő versenyei.
Könnyítéseket tartalmaznak a RoboCup Junior világverseny alapszabályzataihoz viszonyítva.
A versenyzők életkorának meghatározása az EURCJ2019 alapján történik.
Alapszabályzatokként a RCJ2018 versenyszabályok érvényesek. (http://junior.robocup.org/rescue/ )
A könnyítéseket az EURCJ2019 DRAFT szabálytervezetek tartalmazzák.
(http://pingvin.nyf.hu/robojun/)
A versenyzők életkorának megállapítása a 2019. július 1. dátum alapján történik.

Versenyszámok
Rescue Line Entry
 Csapattagok életkora: 10-14 év
 Alapszabályzat: http://junior.robocup.org/rcj-rescue-line/ Rescue Line rules 2018 alapján.
 Könnyítések: http://pingvin.nyf.hu/robojun/MIRK2019/Rescue%20Line%20Entry.pdf EURCJ2019
DRAFT szabálytervezet alapján.
 A pálya egyes részei összefüggőek lehetnek, ezeken a csempék jelölve lesznek.
 Az áldozatok elhelyezése minden csapat számára egységes lesz.
 Az első 10 csapat érvényes jelentkezését tudjuk fogadni.

Rescue Maze Entry
 Csapattagok életkora: 10-19 év
 Alapszabályzat: http://junior.robocup.org/rcj-rescue-maze/ Rescue Maze rules 2018 alapján.
 Könnyítések: http://pingvin.nyf.hu/robojun/MIRK2019/Rescue%20Maze%20Entry.pdf EURCJ2019
DRAFT szabálytervezet alapján.
 Az első 10 csapat érvényes jelentkezését tudjuk fogadni.

Haladó kategória (EURCJ2019, és RCJ2019 minősítő verseny)





Az European RoboCup Junior Competition 2019 Európa- bajnokság (Hannover, 2019. június 20-23.),
és a RoboCup Junior 2019 világbajnokság (Sydney, 2019. július 2-8.) minősítő versenyei.
A versenyzők életkorának meghatározása a RCJ2019 tervezet alapján történik.
Az RCJ2018 versenyszabályok érvényesek. (http://junior.robocup.org/rescue/)
A versenyzők életkorának megállapítása a 2019. július 1. dátum alapján történik.

Versenyszámok
Rescue Line
 Csapattagok életkora: 13-19 év
 Versenyszabályzat: http://junior.robocup.org/rcj-rescue-line/ Rescue Line rules 2018 alapján.
 A pálya egyes részei összefüggőek lehetnek, ezeken a csempék jelölve lesznek.
 Az áldozatok elhelyezése minden csapat számára egységes lesz.
 Az első 10 csapat érvényes jelentkezését tudjuk fogadni.

Rescue Maze
 Csapattagok életkora: 13-19 év
 Versenyszabályzat: http://junior.robocup.org/rcj-rescue-maze/ Rescue Maze rules 2018 alapján
 Az első 10 csapat érvényes jelentkezését tudjuk fogadni.

Általános kiegészítések




Egy versenyző csak egyetlen csapat tagja lehet.
Egy csapat több versenyszámban is nevezhet. (A versenyszervezés nem vállal felelősséget a
versenyidőpontok ütközésének elkerülésére.)
Egy versenyszámban csak az egyik kategóriában lehet nevezni.

Érvényes jelentkezéshez a mellékelt regisztrációs lapot helyesen kitöltve, mentor által aláírással hitelesítve a
következő e-mail címre kérjük beküldeni: mirk2019.budapest@gmail.com

A MIRK2019 Budapest szervezői a változás jogát teljes körűen fenntartják!

REGISZTRÁCIÓS LAP
Magyar Ifjúsági Robot Kupa 2019 Budapest
Kézírással történő kitöltés esetén kérjük az adatokat olvashatóan, NYOMTATOTT NAGY BETŰKKEL megadni!
Kizárólag a hiánytalanul, a szabályoknak megfelelően kitöltött, időben beérkezett regisztrációs lapokat tekintjük
érvényes jelentkezésnek!

Csapat neve:
Választott liga (jelölendő: )

Entry kategória (EURCJ2019 minősítő)
Rescue Line Entry (10-14 év)
Rescue Maze Entry (10-19 év)




Haladó kategória (EURCJ2019, és RCJ2019 minősítő)
Rescue Line (13-19 év)
Rescue Maze (13-19 év)




Mentor neve (felnőtt korú):
Mentor e-mail címe:
Csapat létszáma (minimum 2 fő, maximum 4 fő):
Csapatkapitány (név, születési dátum):
Csapattagok (nevek, születési dátumok):

Küldő intézmény (iskola, egyéb szervezet) neve, címe:

A regisztrációs lapokat kitöltve, mentor által hitelesítve a következő e-mail címre kérjük beküldeni:
mirk2019.budapest@gmail.com
A regisztrációs lapok beérkezésének határideje: 2018. december 15.
Információ: mirk2019.budapest@gmail.com

___________________
mentor aláírása

