GLOBAL INNOVATION AWARD
כמו מדי שנה ,גם בעונת  RePLAY 21-20אנו מזמינים קבוצות להתחרות בתחרות  GIAהעולמית .מכיוון
שהתחרויות האזוריות תתחלנה השנה בתאריך מאוחר מהמועד האחרון להגשת המועמדויות ,אנו
פותחים מסלול מיוחד לבחירת המועמדים הישראלים לתחרות  GIAהעולמית.
להלן לוח זמנים לתחרות  GIAבעונתRePLAY :
 .1עד  – 13/12/2020על הקבוצה להודיע ל FIRST -ישראל שהיא מעוניינת להשתתף בתחרות GIA
בעונת  RePLAYכאן .הצהרה זו אינה מחייבת ,אך על הקבוצה לשקול היטב שהפתרון החדשני
שהיא פתחה מהווה באמת פריצת דרך בעידוד אנשים לפעילות גופנית .רק קבוצות שהודיעו מראש
על רצונן להשתתף בתחרות תוכלנה להגיש מועמדות בשלב הבא.
 .2עד  24/01/2021בשעה  – 21:00הגשת מועמדות להשתתפות בתחרות .GIA
הגשת המועמדות פתוחה לכל הקבוצות אשר השלימו הרשמה ותשלום לעונת  ,2021-2020אשר
מאמינות כי הפתרון שלהן לפרויקט החדשנות הנו פורץ דרך .אנא עיינו במחוון השיפוט של תחרות
 GIAשבמפת המשאבים ,על מנת להכיר את אמות המידה לשיפוט המועמדים.
מבנה מסמך המועמדות:
את המועמדות יש להגיש בצורת מסמך וורד או  PDFבן שני דפים ,בפורמט  A4,גופן CALIBRI 11,
רווח  1.2בין השורות ,רוחב כל השוליים  2.54ס"מ לפחות .המסמך יכול להכיל טקסט ,צילומים
ואיורים.
המסמך ייקרא קבוצה –  xxxxמועמדות לתחרות  GIA.צוות  FIRSTישראל יעניק לכל קבוצה מועמדת
מספר ייעודי לתחרות ה , GIA -על מנת לשמור על אנונימיות השיפוט.
תוכן מסמך הגשת המועמדות:
עליכם לכתוב את המסמך לפי הסעיפים המפורטים בפסקה זו.
הימנעו ממסירת פרטים מזהים אודות קבוצתכם ,כגון מספר או שם הקבוצה ,צילום חברי הקבוצה
וכד' ,תוך כדי כתיבת המסמך.
אין צורך בפירוט הדגמת שיתוף הפתרון ותהליך חקר הבעיה במידה ואינם רלוונטיים לסעיפים
הבאים:
 תיאור הבעיה כפי שהגדרתם אותה ובהתאם להנחיות האתגר השנתי בעונת .RePLAY
 תיאור הפתרון המוצע לבעיה המוגדרת ,כולל סרטוט או צילום דגם.
 מידת ההשפעה של הפתרון על אוכלוסיית היעד.
 מידת החדשנות של הפתרון  -האם הוא חדש לגמרי ואינו קיים עדיין בעולם ,או שהוא שיפור
מובהק לפתרון קיים ,או שהוא הסבה של פתרון קיים בתחום אחר לתחום של קידום פעילות
גופנית.
 תהליך פיתוח הפתרון.
 שיקולי יישום הפתרון.
 .3עד  07/02/2021בשעה  – 21:00הכרזה על  20הקבוצות המעפילות לחצי גמר התחרות הארצית.
 .4עד  14/02/2021בשעה  – 21:00הגשת מסמך סופי ,בן עד  6דפים.
מבנה המסמך יהיה זהה לשלב הקודם בתחרות ,התוכן יהיה מבוסס על אותם הסעיפים בהרחבת
יתר ,עם דגש מיוחד על היישום (ייצור ,שיווק ,עלויות וכד').
 .5עד  28/02/2021בשעה  – 21:00הכרזה על  8הקבוצות העולות לגמר ארצי.
 .6יום ה' – 04/03/2021 ,גמר ארצי בפורמט תחרות מקוונת .מפגש הקבוצות עם צוות השופטים
ובחירת ארבע הקבוצות אשר תייצגנה את ישראל בתחרות העולמית.
אנא שימו לב :קבוצות אלו תקבלנה הנחיות ממארגי תחרות ה GIA -לגבי דרישות המשך ומועדי
התחרות העולמית ,המתוכננת לקיץ  .2021בתחרות העולמית תשתתפנה  20הקבוצות אשר
תיבחרנה על ידי צוות שופטים מבין כל המועמדות מכל הארצות המשתתפות בתחרות.

