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 4עדכון מס 
 
 

  !קבוצות שלום
  

האזור העשירי בעולם  היא ישראל', יום אשנערך במודיעין ב הקבוצות במפגש לראשונה כפי שפרסמנו! איזו התרגשות
  כאן את המצגת מהמפגש תוכלו למצוא- !Districtsשעובר למודל ה( והראשון מחוץ לצפון אמריקה)

 
 :כל הפרטים בעדכון החשוב הבא? לעזור איפה אתם יכולים? מה זה אומר

 
 

 Districts-הסבר קצר על שיטת ה .1

ראשונים שהיא משתתפת ה המוקדמות אירועי עובדת כך שכל קבוצה מקבלת ניקוד בשני  Districts-שיטת ה

 .(District Championship)  בהם וניקוד נוסף בתחרות הגמר האזורי

והמדורגות גבוה מספיק  פ הניקוד שלהם"כל הקבוצות מדורגות ע, האזוריות המוקדמות בסיום כל התחרויות

 .להשתתף בגמר האזורי מוזמנות

ת אוטומטית להשתתף בתחרות הגמר בתחרויות המוקדמות מוזמנו Chairman -קבוצות הזוכות בפרס ה

 .האזורי

יתחרו רק על , בתחרויות המוקדמות Rookie All Star -וה Engineering Inspiration -קבוצות הזוכות בפרסי ה

אלא אם דורגו גבוה מספיק על מנת לקבל הזמנה לתחרות הגמר האזורי יחד , פרסים אלו בתחרות הגמר האזורי

 .עם הרובוט שלהן

 .קבוצות 04מר האזורי בישראל יתמודדו בתחרות הג

ומתווספות לניקוד בו זכו  -3 בתחרות הגמר האזורי מוכפלות פיהנקודות בהם קבוצות זוכות 

 .המוקדמות האזוריות בתחרויות

-וה Engineering Inspiration -ה ,Chairman -יחד עם הזוכות בפרסי ה, חברות הברית המנצחת בגמר האזורי

 Rookie All Star עולות לאליפות העולם. 

אחריהן עולות קבוצות נוספות לאליפות העולם לפי מיקומן בדירוג ולפי מספר המקומות הכולל המוקצה לישראל 

 .באליפות העולם

 

 שיטת הניקוד הניקוד  .2

 :בהן משתתפות שהן המוקדמות האזוריות התחרויות 2-קבוצות צוברות ניקוד על ההישגים שלהם ב

 ה בסוף משחקי המוקדמותדירוג הקבוצ( א

 (טקס בחירת הבריתות)השתתפות במשחקי הגמר ( ב

 ניצחון במהלך שלבי הגמר( ג

 זכייה בפרס( ד

 גיל הקבוצה( ה

 כאן מידע נוסף על שיטת הניקוד ניתן למצוא

  

 ?מה אנחנו צריכים מכם על מנת שנוכל לקיים את העונה  .3

 .נוכל להצליח כפי שאתם יודעים נדרשים מאות מתנדבים כדי לקיים את התחרות ובלעדיהם זה לא! מתנדבים( א

את  אנחנו נצטרך, מי שירצה יוכל להרשם להתנדב כל - בימים הקרובים נפרסם רישום להתנדבות בתפקיד מפתח

  עדכוני קבוצות

http://d1329148.an4u339.allnet4u.biz/userfiles/file/FRC/Israel_District.pdf
http://d1329148.an4u339.allnet4u.biz/userfiles/file/FRC/District_ranking%20(1).pdf
http://d1329148.an4u339.allnet4u.biz/userfiles/file/FRC/District_ranking%20(1).pdf
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 .שלכם לעניין וההירתמות העזרה

אנחנו עדיין מחפשים מקומות שיוכלו לארח את  -עזרה במציאת מקומות לארח את התחרויות האזוריות  (ב

 .במידה ואתם יודעים על מקום שיכול לארח נשמח אם תצרו איתנו קשר. התחרויות האזוריות

 

 :פלאפל-וה Off season-חרויות הת .0

 .MOST ישראל תארגן את תחרות הפלאפל יחד עם קבוצת FIRST ,החל מהשנה( א

הוא  Off Season -כאשר ה)במשך יומיים עוקבים , בחנוכה, אנחנו מתכננים לקיים את שתי התחרויות יחד( ב

 (.הראשון

 .לפי בחירתן, קבוצות יוכלו להשתתף בשתי התחרויות או רק באחת מהן( ג

 .תוצאות הרישום של קבוצות לשתי התחרויותהחלטה סופית תתקבל לאחר שנבחן את ( ג

 .פרטים נוספים בקרוב

 

וקבוצות יהיו מוזמנות להשתתף בשני ( הוא הראשון Off season-כאשר ה)שני האירועים יתקיימו בימים עוקבים 

 .פרטים נוספים בהמשך .האירועים או באחד מהם

  

  FIOS -מערכת ההזמנות .5

ל ומעביר את אחריות הניהול "את נושא הזמנת ציוד מהספקים בחוישראל לא מנהל  FIRST ,החל מהשנה

אנחנו מאמינים שבמעבר הזה עלות המוצרים . הממוקמת בעמק חפר( רובוטיקה וקהילה, יזמות)ק "לעמותת ירו

 .פרטים נוספים על זה בהמשך .חויית ההזמנה של הקבוצה( ושיפור)לקבוצות תרד תוך שמירה 

 
  

 .מלאה בשינויים ושאלות, נוזו הולכת להיות שנה מאתגרת לכול

  ,בעיה ובקשה, אנחנו כאן כדי לעזור לכם בכל שאלה

  

 ,ימים לבעיטת הפתיחה 631עוד 

  

 ,בברכה

 ישראל FIRST צוות

  


