
 

 FTC 2020לקראת תחרויות הבאות : ולמידה לקחים

 REFERRIדגשים בתחום  

 משחק מתחיל ללא אבנים ברובוט, או בסמוך לרובוט. נא להערך בהתאם.  •

 במקצי הגמר מותר לבחור בתוך הרביעייה הראשונה.  •

ברגע שנלחץ זה סימן למוכנות להתחלת משחק. אחריו אין כניסה לזירה או   -  INITהבהרת נוהל  •

 נגיעה בטלפון/רובוט.  

הכנסה לא תקנית של אבנים   -  GS1התנתקות של חלקים מהרובוט.   - G15 - פאולים עיקריים  •

מעבר מעל הגשר. חיזרו על   - GS11הפרעת גישה לדיפוט.   -  human player .GS6על ידי 

 והכירו אותם היטב!  החוקים האלו 

לבצע את הבדיקות והדברים לפני העלייה לזירה. להגיע  נא  – בעיות תקשורת/התחברות לרובוט  •

עם סוללות מלאות + ספייר, כבלים מחוברים ועוד. בזירה לא יהיה זמן לעשות את כל ההכנות  

 הללו. 

לעלות לזירה לפני שהקבוצות  להיות מוכנות קבוצות של המקצה הבא צריכות  –  QUEUEניהול  •

 שסיימו משחק ירדו. 

כניסה לזירה בלי זה.   תתאפשרהקפידו על משקפי מגן, נעליים סגורות ושיער אסוף בזירה. לא  •

 הפרה של חוקים אלו תוך כדי המשחק תגרום לפאולים. 

 הקבוצה לא תורשה לעלות למשחק.  – רים חוזרים מקוב גרום לכרטיס צהובל יכול  איחור לזירה  •

 INSPECTIONדגשים בתחום  

או    אינצ'  2.5תקני. השנה זה לא דגל אלא ריבוע בגודל  MARKERשימו לב שאתם מגיעים עם  •

 שצריך להימצא במקום בולט בשני צידי הרובוט ובצמוד למספר הקבוצה  אינצ'  2.5עיגול בקוטר 

• CAPSTONE – לא יכול להיות עשוי מאבן משחק רשמית   –קים. להבהרה הקפידו שיעמוד בחו

 או חלקים ממנה. 

 FTA  ם בתחום דגשי

 לעלות עם טלפונים וסוללות טעונים לזירה + ספייר  •

 לוודא חיבור תיקני של כבלים ברובוט ושל השלטים לטלפון  •

 השתמשו בו!  –בתחרות הנועד לסייע לקבוצות בבעיות תוכנה ותקשורת  CSAשימו לב שיש   •

לא תתאפשר שמירת חפצים  , סלולריים אישיים  המציין שאסור לעלות עם טלפוניםברור חוק קיים  •

 על ידי מתנדבים במהלך העלייה לזירה.  

 JUDGINGדגשים בתחום  

עקב הקושי בתיאום לוז המשחקים והשיפוט, אנו   –בתחרויות מקדימות  חדרי שיפוט לדוגמה  •

להיכנס  אתם נדרשים  .judgingנשתדל לגלות גמישות ככל הניתן בקבלת הקבוצות לחדרי ה 

 . ובמהלך הפסקת הצהריים ( inspection)לאחר  בבוקרלחדרי השיפוט בהקדם 


