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 First Tech Challenge 2019 ROVER RUCKUS תחרויותשיבוץ קבוצות ל
 

 31.1.19 אימונים מרכז  2.1.19 אימונים דרום

 , דימונה1תיכון זינמן: העליה 
 משוער 19:00עד  8:00שעות: 

 .מומלץ להצטייד במזוןה, טריבמקום קיימת קפי

 , הרצליה3בוטינסקי 'תיכון הנדסאים: ז
 משוער 19:00עד  8:00שעות: 

 .מומלץ להצטייד במזון, טריהבמקום קיימת קפי
69 bit 15245 Quack Attack 11635 

Atomix  11443 Mechanic Makers 13056 

Black Magic 11901 Y-Bot 11056 

Black Tigers 11192 Galileo 11744 

Blackthunder 11226 RoboTen 15298 

BOMBA 14869 Black Tigers 11192 

Exodus 12817 Flaming Marshmallows 11530 

Fata Morgana 15637 Blackthunder 11226 

Flaming Marshmallows 11530 Megiddo Lions 12797 

Mechanic Makers 13056 SuperCow 12989 

Megiddo Lions 12797 MISHMASH 12016 

MISHMASH 12016 Nightmare 11823 

NightMare 11823 tatooine 12201 

Quack Attack 11635 RobInHood 14781 

RobInHood 14781 15518 טורבו פגז 

ROBOTEENS 13453 Exodus 12817 

Super Cow 12989 bomba 14869 

Tatooine 12201 Anubis 15885 

VORTEX 13962 Fata Morgana 15637 

Y-Bot 11056 9662 אפולו 

 11808 קונקשיין 9662 אפולו

 15768 קראקנס 11808 קונקשיין

 ROBOTEENS 13453 15768 קראקנס

  Orbit 14028 

  Orbit 14029 

  Orbit 14872 

  Red Mask 15908 

  CO-LAB 11284 

  Moona 11448 

  Orange fox 12363 

  VORTEX 13962 

  Atomix 11443 

  BTJ 13452 

 

*אנו מזכירים כי כל קבוצה מחויבת להגיע לתחרות אימונים אחת לפחות 

 לשתיהן(, בנוסף לאירוע האליפות. )יכולה להגיע

 . כאן –** סרטון הסבר על תחרות האימונים 

 .כאן –** כל מה שרציתם לדעת ועוד, בדף המשאבים של התכנית 
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http://quackatk.com/
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 הסכמהוחתימה על טופס ויתור 
 טופס ויתור והסכמה.חתום על ימשתתף  כל אם לאלקחת חלק בתחרויות העונה תוכלנה  לאשימו לב, קבוצות 

 .כאן -קישור לטופס אלקטרוני יהם. ימולא הטופס ע"י הור 18לתלמידים/ות מתחת גיל 
 על השלמת התהליך מסכם טופס אישוראו הוריהם ולשלוח המשתתפים ו/ החתמת כל לוודאהקבוצה  מנהל/על מנטור

 .להשתתף בתחרות ניתן לאללא טופס חתום  .כאן – המסכם טופס האישורקישור ל. ftc@firstisrael.org.ilלמייל 

 

 

 בשיאה תיומועמדוההגשת שיפוט, פרסים וכל השאר: 

 ! היוקרתי DEAN'S LIST לכם להגיש מועמדותכם לפרסי הקידום, המצפן, הבקרה ופרסמזכירים 

 G46N1https://goo.gl/m :ההרשמה נסגרת בקרוב. כל הפרטים במדריך הבא

 https://www.firstisrael.org.il/ftcresources :ובעמוד משאבי המידע החשובים לעונה

 

 :ם לפניכםטופס הרישום לשיפוט בתחרויות האימוני

https://goo.gl/forms/VoslzjKbXD5HQT2u1 

בחודשים האחרונים, לקבל טרם נרשמתם!?? כנסו והרשמו, זו ההזדמנות שלכם להציג את האימפריה שבניתם 

 .הכוונה והדרכה מהמומחים שלנו ולהגיע מוכנים יותר מכולם לאליפות הארצית

 

את גם קישור לאתר הניקוד של האירוע, שם תוכלו לראות את כל הקבוצות ובמהלך האירוע להלן  -שימו לב

 התוצאות בשידור חי, לוח הזמנים של המקצים וניתוח של המשחקים.

 דרום: תחרות אימונים

ISS1-ISR-https://theorangealliance.org/events/1819 

 מרכז: תחרות אימונים

IS2-ISR-https://theorangealliance.org/events/1819 

 

 רוצים להתנדב בתחרות?

חוויות מדהימות  אם אתם רוצים להיות חלק מאירועי העונה שלנו, לקחת חלק בעשייה משמעותית וגדולה, לייצר

נו מזמינים את התלמידים, המנטורים ואת כל מתנדבי הקהילה להיכנס עוד אנח - למשתתפי התכנית וגם עבור עצמכם

בתחרויות האימונים לכל התפקידים המיוחדים והמגוונים שברצונכם למלא  להירשםלהתחבר ו, למערכת המתנדבים היום

  ובאליפות!

 לחץ כאן -הרשמת מתנדבים חדשים 

 הרשמה כאן – קיימים/מתנדבים ותיקים

 בלינק הבא: –תפקידים השונים של ה והמדריכים חומרי הלימודלשימו לב 

resources-library/ftc/volunteer-g/resourcehttps://www.firstinspires.or 

 

 
 !בהצלחה לכולם בתחרויות 
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