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FIRST Tech Challenge 2019 ROVER RUCKUS – חלוקת קבוצות לבתים - אליפות ישראל 
 
 

Lamm (L) Yanai (Y)  

Name Number Name Number  

Y-bot 11056 Apollo 9662  

Black thunder 11226 Black Tigers 11192  

ATOMIX 11443 CO-LAB 11284  

Moona 11448 Flaming Marshmallows 11530  

Galileo 11744 Quack Attack 11635  

Connection 11808 Mish Mash 12016  

Nightmare 11823 TITOOINE 12201  

Megiddo Lions 12797 Orange Fox 12363  

Exodus 12817 Super Cow 12989  

BTJ 13452 Mechanic Makers 13056  

Orbit 9 14028 VORTEX 13962  

Orbit 14872 Orbit 10 14029  

Roboteens 15141 RobInHood 14781  

Big Chungus 15245 Bomba 14869  

Turbo Pagaz 15518 Roboten 15298  

Fata Morgana 15637 Sparta 15774  

KRAKENS 15768 Anubis 15885  

Boosteam 15811 Black Magic 15894  

Red Mask 15908   
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 נהלים חשובים למהלך התחרות
 

 מתחם הזירה:
 למתחם הזירה שתי כניסות, אחת לכל בית. -
קבוצה אשר לא תגיע למגרש כאשר מושמע  .Queuerשני מקצים לפני כל מקצה של הקבוצה שלכם, ובנוסף להקשיב להוראות ה Queueיש להגיע לאזור ה -

 הבאזר של המקצה שקודם למקצה שלהם לא תורשה להשתתף במשחק ולא תקבל משחק חוזר.
בזמן הרלוונטי  למתחם הזירה יכנסו רק אנשים בעלי תג צוות מגרש )נהג, מפעיל וקואוץ'( עם משקפי מגן, מכנסיים ארוכים ונעליים סגורות. קבוצה תוכנס רק -

 ללו"ז המשחקים. בהתאם
ד באזור אנשים בעלי סיכת מדיה, יוכלו להיכנס ולצלם את המשחק של הקבוצה אך ורק באזור המסומן וכאשר הם חובשים משקפי מגן. נציג מדיה שלא יעמו -

 לקבוצה למשך כל התחרות.המסומן או שיבצע פעולה שאינה צילום )כגון: עזרה טכנית, עזרה אסטרטגית וכו'( ישלול את הזכות לנציג מדיה במגרש 
 אין להכניס עגלות וציוד שאינו הרובוט לתוך מתחם הזירה, ובפרט אוכל ושתיה. -
 

 מתחם הפיטים:
 מטר. 2.5על  2.5הינו שטח הפיט המוקצה לכל קבוצה  -ביטחון ושטח מגרש  מאילוצישמו לב,  -
 יש להקפיד על סדר הפיט, ואין להשאיר ציוד במעברים בין הפיטים. -
 הל .אין לעמוד ליד מתחם הזירה כדי לצפות במשחקים, על מנת לצפות במשחקים יש לעלות ליציע הק -
 יש להסתובב עם משקפי מגן ונעליים סגורות בכל מתחם הזירה ומתחם הפיטים. -
 אין לאכול בתוך מתחם הפיטים, לשם כך יש לצאת שטח שמחוץ לאולם. -
 

 :Field Inspectionמתחם ה
 תהיו.בזירה יפנו אתכם לתחנה שבה  .Field Inspectionבהתאם ללו"ז בעמודה של  Queueיש להגיע לאזור ה -
 .9:00רק בסיום הלו"ז בשעה  Field Inspectionקבוצה אשר תאחר ולא תגיע בזמן תורשה להיכנס ל -
 לא תוכל להשתתף במקצי התחרות. 10:15עד השעה  Field Inspectionקבוצה אשר לא תעבור  -
 

 :Robot Inspectionמתחם ה
 במתחם יפנו אתכם לתחנה שבה תהיו. .Robot Inspection בהתאם ללו"ז בעמודה של Robot Inspectionיש להגיע למתחם ה -
. במידה ונדרשתם לבדיקה חוזרת יש להגיע ללא קשר 8:45רק בסיום הלו"ז בשעה  Robot Inspectionקבוצה אשר תאחר ולא תגיע בזמן תורשה להיכנס ל -

 .Lead Robot Inspectorללוז לכניסה למתחם ושם יפנו אתכם ל
 לא תוכל להשתתף במקצי התחרות. 10:15עד השעה  Robot Inspectionור קבוצה אשר לא תעב -
 

 מתחם מגרשי האימונים:
 ישנם שני מגרשי אימונים בשטח שמחוץ לאולם. -
 והוא לא יהיה זמין לקבוצות עד שעה זו. 11:00עד שעה  Robot Inspectionאחד ממגרשי אימונים ימשמש רק לתהליך ה -
 הים למגרשי המשחק ולכן אין להסתמך עליהם לטובת כיול.מגרשי האימונים אינם ז -
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 מתחם השיפוט: 
 הכניסה למתחם השיפוט דרך המסדרון בבקצה מתחם הפיטים. -
 .10:00קבוצה אשר תאחר ולא תגיע בזמן תורשה להיכנס לשיפוט רק בסיום הלו"ז בשעה   -
 .Queuerאין להיכנס או לשהות במתחם השיפוט ללא הוראה מה -

 
 :The Orange Alliance -אתר הניקוד 

יתוח של להלן קישור לאתר הניקוד של האירוע, שם תוכלו לראות את כל הקבוצות ובמהלך האירוע גם את התוצאות בשידור חי, לוח הזמנים של המקצים ונ
   המשחקים.

 
 https://theorangealliance.org/events1819-CMP1-ISR/ בית לאם:
 https://theorangealliance.org/events1819-CMP2-ISR/ בית ינאי:

 https://theorangealliance.org/events1819-CMP0-ISR/ בית הגמר:
 

 שידור חי:
 :Twitchאת התחרות נשדר בשידור חי באתר 

 https://www.twitch.tv/firstisrael1 בית לאם:
 https://www.twitch.tv/firstisrael2 בית ינאי:

 https://www.twitch.tv/firstisrael בית הגמר:

 
 לפרטים נוספים ונקודות חשובות אחרות, נא ראו את העדכון הקודם.

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://theorangealliance.org/events/1819-ISR-CMP1
https://theorangealliance.org/events/1819-ISR-CMP2
https://theorangealliance.org/events/1819-ISR-CMP0
https://www.twitch.tv/firstisrael1
https://www.twitch.tv/firstisrael2
https://www.twitch.tv/firstisrael
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_57f16ca10ee14e89b3fca50d52125684.pdf
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 בנקודותבדיוק יהיה מקום לאיחורים ועיכובים. קבוצה אשר לא תתייצב בזמן  לאבשונה מתחרויות האימונים, באליפות הארצית  שימו לב! קבוצות יקרות

 תוכל להתחרות. אנו מבקשים לשים לב לזמנים בכובד ראש ולא לאחר. ולאאת המשבצת שלה  תפספס - INSPECTIONאו ה  הפרסים שיפוט, המקצה

 :לוחות הזמנים של הקבוצות הרשומות לתחרות להלןבדיוק.  7:30רישום הקבוצות בשעה 

 

 

 

   

 בהצלחה לכולם בתחרויות !

 Robot INS Field INS Judging שם הקבוצה מספר הקבוצה

 

 Robot INS Field INS Judging שם הקבוצה מספר הקבוצה

9662 Apollo 8:30 8:15 9:00 13056 Mechanic Makers 7:45 8:30 8:00 

11056 Y-bot 8:15 8:45 10:00 13452 BTJ 7:45 8:00 8:20 

11192 Black Tigers 7:45 8:30 8:00 13962 VORTEX 7:45 8:30 9:40 

11226 Rolling thunder 7:30 8:00 8:20 14028 Orbit 9 7:45 8:30 9:40 

11284 CO-LAB 8:30 8:15 9:00 14029 Orbit 10 8:00 8:30 10:00 

11443 ATOMIX 8:15 8:45 9:20 14781 BT-BOT 8:00 7:45 8:40 

11448 Moona 8:30 8:15 9:40 14869 Bomba 8:30 8:15 9:00 

11530 Flaming Marsh. 8:00 8:30 9:40 14872 Orbit 7:45 8:30 8:00 

11635 Quack Attack 7:30 8:00 8:20 15141 Roboteens 7:45 8:00 8:40 

11744 Galileo 8:15 8:45 9:20 15245 PRT 8:00 7:45 8:40 

11808 Connection 8:15 8:45 9:20 15298 Roboten 8:30 8:15 9:40 

11823 Nightmare 8:15 8:45 9:20 15518 Geon Hayarden1 8:30 8:15 9:00 

12016 Mish Mash 8:00 7:45 8:40 15637 Fata Morgana 8:30 8:15 9:00 

12201 TITOOINE 8:00 8:30 9:40 15768 KRAKENS 8:30 8:15 9:00 

12363 Orange Fox 7:45 8:00 10:00 15774 Sparta 8:15 8:45 9:20 

12797 Megiddo Lions 8:00 7:45 8:40 15811 Boosteam 8:00 7:45 8:40 

12817 Exodus 7:30 8:00 8:20 15885 Anubis 8:15 8:45 9:20 

12989 Super Cow 7:30 8:00 8:20 15894 Black Magic 8:15 8:45 10:00 

     15908 Gigabyte 7:30 8:00 8:20 


