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 Rover Ruckus 2019-2018לעונת  להרשמה ניםאחרו ייםשבוע -שימו לב  .1

 11.201830.ההרשמה תסתיים ב 

תהליך הלמידה המהותי שלנו וגם בהעונה עמוק בתוך נמצאים אנו  –קבוצות שטרם הסדירו את ההרשמה והזמנת הציוד 

 את ענייני סיים בדחיפותל יש -עונה פעילה בכדי לקיים תהליך תקין של  .קורה לאורך כל הדרך , אשרשל התלמידים

 הנקודות ההכרחיות הבאות: 3על פי  -כי קבוצתכם ביצעה הרשמה באופן מלא ודאואנא  .ם הקבוצהרישו

 .תשלוםה . טיפול בנושאא

  ספרות( 5 = לקבל מספר קבוע חייבת )הקבוצה TIMS-מערכת בינלאומית. 1  :דרכיםה 2חובה ב הרשמה. ב

 .ftc@firstisrael.org.il למיילחתום  הרשמה טופס משלוח. 2    

  .רובוט(ערכת ה, משחקאימון, אביזרי ה )מגרש ציוד לפעילות הקבוצה. ג

תמיכה טכנית, הנחיות נוספות או ייעוץ מקצועי  ,ציוד לפעילות עזרה כלשהי בנושא ההרשמה והתשלום, קבוצות שצריכות

בכדי שנוכל לסייע ככל הניתן  0546770227או בטלפון  ftc@firstisrael.org.ilבמייל  FTCרכז  ,נא צרו קשר עם רןא -

 .המתאימים לכם ולמצוא את הפתרונות

 

 Rover Ruckus - תחרויות .2

 מקום תאריך תחרות

 דימונה זינמןביה"ס  2.1.19 אימונים סקרימג' דרום

 הרצליה הנדסאיםביה"ס  31.1.19 אימונים סקרימג' מרכז

 היכל שלמה תל אביב 28.2.19 ישראל FTCאליפות 

    

הרשמת הקבוצות לתחרויות ותפורסם בימים הקרובים תפתח 

להגיע לתחרות אימונים השונות. אנו מזכירים כי כל קבוצה מחויבת 

 (, בנוסף לאירוע האליפות.אחת לפחות )יכולה להגיע לשתיהן

 בואו להתנדב בתחרות !!

אם אתם רוצים להיות חלק מאירועי העונה שלנו, לקחת חלק 

למשתתפי בעשייה משמעותית וגדולה, לייצר חוויות מדהימות 

נו מזמינים את התלמידים, אנח - התכנית וגם עבור עצמכם

למערכת  המנטורים ואת כל מתנדבי הקהילה להיכנס עוד היום

לכל התפקידים המיוחדים  להירשםלהתחבר ו, המתנדבים

  ם ובאליפות!והמגוונים שברצונכם למלא בתחרויות האימוני

 לחץ כאן -הרשמת מתנדבים חדשים 

 הרשמה כאן – קיימים/מתנדבים ותיקים

 מעודכנים להשאראנו ממליצים להמשיך  -עם הפנים אל התחרויות 

 לתפקידים השונים. חומרי הלימודעל  ולעבורבאתר שלנו 

 

 15.11.18     6עדכון מספר 
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 בשיאה s List’Deanהגשת מועמדות לפרסי המצפן, הקידום, הבקרה ו  .3

 לחץ כאן - S LIST ’DEAN–מדריך פרס ה 
 לחץ כאן –מדריך שיפוט ופרסים 

פרסים של שיפוט הגשה ולינחה אתכם בכל הנוגע  מידע הנחיות ומועדים -שיפוט פרסים  מסמךה -קבוצות שימו לב
ולהתכונן בצורה  . אם חשוב לכם לפעול בצורה יסודית ומקצועית ולוודא שלא שכחתם מידע חיוני לתפקוד הקבוצהבעונה

בדף המשאבים באתר  הנמצאים וההדרכות את כלל המסמכים בעיון אוקרקבוצות חייבות ל – הטובה ביותר לתחרויות
מדריך לכתיבת את ה האחרון,בסמינר סוכות חומרי הלימוד וההרצאות שהתקיימו שם תמצאו, בין השאר, את  .התוכנית

 .לדף משאבי הידע לחץ כאן -ועוד , סרטוני הדרכה לתחרויותמחברת הנדסה
 

 הסכמהוחתימה על טופס ויתור  .4

 לתלמידים/ות טופס ויתור והסכמה.משתתף לחתום על  כלאנו מזכירים שעל מנת לקחת חלק בתחרויות העונה על 
 .כאן -קישור לטופס אלקטרוני יהם. ימולא הטופס ע"י הור 18מתחת גיל 

 על השלמת התהליך מסכם טופס אישוראו הוריהם ולשלוח החתמת כל המשתתפים ו/ לוודאהקבוצה  מנהל/על מנטור
 .להשתתף בתחרות ניתןללא טופס חתום לא  .כאן – המסכם טופס האישורקישור ל. srael.org.ilftc@firstiלמייל 

 

 אתר התוצאות הרשמי .5

The Orange Alliance  ותן יכול לראות אכך שכל אחד , תחרויותהתוצאות ניקוד והוא אתר שמרכז אתLIVE  תוך כדי
 :תחרויותתוצאות הל יםהקישורלהלן . התחרות ולהפיק מכך את מרב המידע

 -2.1תחרות אימונים דימונה 
ISS1-ISR-rg/events/1819https://theorangealliance.oISR Scrimmage South:  

 -31.1תחרות אימונים הרצליה 
IS2-ISR-https://theorangealliance.org/events/1819ISR Scrimmage Center:  

 -28.2אליפות ישראל תל אביב 
IC1-ISR-https://theorangealliance.org/events/1819ISR Championship:  

 

 דגש משחק חשוב לרובוטים .6

, הרובוטיםבמהלך תכנון באתגר של השנה נוסף רכיב מעניין ומאתגר של היתלות הרובוט לפני תחילת המשחק. כידוע, 
במגרש או אורך  מסוימתכגון שונות  בתחרות בפועל, משתניםההרבה דברים  שישנם להביא בחשבון נדרשותקבוצות ה

לפגוע בצורה משמעותית הזמן שלוקח להתארגן למשחק. עם זאת, כיוון שתליית הרובוט למשך זמן ממושך עלולה 
 התמקמותניתן את הזמן שבין להמשך המשחק, מארגני התחרויות יונחו לנסות לזרז עד כמה שהרובוט  ביכולות

 הרובוטים לבין תחילת המשחקים.
ביכולת שלכם להתארגן בזריזות לתחילת המשחקים וביציבות של החיבורים  -שימו לב שקיצור הזמן תלוי הרבה בכם 

הרובוטים בכל מקרה מומלץ תמיד להגיע למשחק עם סוללות טעונות באופן מלא עד כמה שניתן )הסוללות של  שלכם.
 וגם של הטלפונים(.

 
 !בהצלחה לכולם בתחרויות 
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