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  !קבוצות שלום

 שמתחילה היום אנחנו כבר עם הפנים קדימה לתחרות הגמר בעוד פחות משבועיים! 4תחרויות אזוריות מוצלחות ותחרות  3אחרי 
 להלן עדכון חשוב לקראת השבועות הקרובים:

 
 פתיחת שקית לקראת תחרות הגמר . נהלי1

הפתיחה הבאה  !Districtsלפתוח את שקית הרובוט לאחר סיום תחרויות ה אסור אנחנו רוצים להדגיש, -קבוצות העולות לגמר הארצי 
  של השקית תהיה רק בתחרות הגמר במנורה מבטחים.

  
 .הוצאת ויזות2

ישראל כחלק מההכנות שלה לקראת טיסה פוטנציאלית לתחרות  FIRSTקבוצה המעוניינות להתחיל את תהליך הוצאת הויזות דרך 
 .srael.org.ilvisa@firsti -. לכל שאלה בעניין יש לשלוח מייל לבקובץ הזה העולמית מוזמנת לעקוב אחרי ההנחיות

  
 . לו"ז לתחרות הגמר3

לתחרות הגמר  מצורף הלו"ז הרשמי אנחנו מודעים לזה שיש קבוצות שצריכות להזמין מלונות ולהערך לקראת תחרות הגמר ולכן
 .28-30/03הארצית שתתקיים ב

 אותה אפשר לפרסם בקרב הקהילה שלכם. הזמנה לתחרות בנוסף, מצורפת
  
  . תמונות לטקס פתיחה4

של מדינת ישראל, שמעון פרס ז"ל. אנו מבקשים את  9-נקראת ע"ש הנשיא ה District Championship -כפי שאתם יודעים, תחרות ה
לכתובת  21/03שתוף הפעולה שלכם במשלוח תמונות / קטעי וידאו של קבוצתכם יחד עם שמעון פרס. את התמונות יש להעביר עד ל 

frc@firstisrael.org.il. 
  
  ליך התשלום לתחרות הגמר. תה5

 ש"ח. 12,000כפי שפרסמנו, עלות ההשתתפות בגמר הינה 
על מנת להבטיח את  המצורף את מכתב ההתחייבות 21/03/17-קבוצות המעפילות לגמר מתבקשות להעביר עד ליום שלישי ה

 .05/04/2017 -מקומכם בגמר. את התשלום יש להעביר עד ל
 קבוצות שלא ישלחו את מכתב ההתחייבות בזמן יוותרו על השתתפות בגמר והקבוצה הבאה בדירוג תוזמן להשתתף במקומה.

 
 חשוב -. סיכות נהגים 6

סט אחד  ! קבוצות יידרשו להגיע בבוקר האירוע עםDistrict Championship-תחרות הלא יחולקו סיכות נהגים חדשות ב -שימו לב 
 .Pit Admin( לCoachסיכות רגילות וסיכת  4של סיכות הנהגים ) בלבד

 
 שוב! -. נהלי פתיחת שקית לקראת תחרות הגמר 7

לפתוח את שקית הרובוט לאחר סיום  אסור אנחנו רוצים לחזור ולהדגיש, -קבוצות העולות לגמר הארצי  - 1למי שפספס את סעיף 
  הפתיחה הבאה של השקית תהיה רק בתחרות הגמר במנורה מבטחים. !Districtsתחרויות ה

 
 ימים לתחרות הגמר! 13עוד 

   

  
 בברכה,

 ישראל FIRSTצוות 
  

 

 

  עדכוני קבוצות
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