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  קבוצות שלום!
כולנו בהתרגשות והמשרד מלא במדליות  !עונת הבניה עוד רגע מסתיימת והתחרויות כבר ממש כאן

 אנא קראו בעיון!  הינה כמה עדכונים, חולצות ושאר אביזרים שמחכים כבר לחלוקתם, בנתיים

 

 

 
 להלן העדכון:

 
 -נספקשיןידגשי א .1

 

BAG & TAG 

 21/2בבוקר של יום רביעי ה 07:00בוט חייב להיות סגור בשקית עד הרו 

 

  שעות עבודה נוספות.   6 -הראשון שלה, קבוצה רשאית לפתוח את הרובוט ל ימים שלפני הדיסטריקט 7ב

 כאשר זמן פתיחה מינימלי הוא שעתיים. פעמיםשעות ניתן לפצל למספר ה 6את 

 

 .פתיחה נוספת לפי אותם כללים אפשרית גם בין הדיסטריקט הראשון לשני 

 

 ( היא רשאית לפתוח ולעבוד על  #2 -ו  #1רצופים ) לדוגמא  במידה וקבוצה משתתפת בשני דיסטריקטים

 #2ימים שלפני דיסטריקט  7שעות בתנאי שמועד הפתיחה הוא ב  12הרובוט במשך 

 

 אין לפתוח את  מנורה מבטחיםלאחר הדיסטריקט השני בתקופה שבין הדיסטריקט השני לתחרות הגמר ב

 הרובוט לעבודות!!

 

 ת השקית ולהציג את שעות עבודה" ניתן לפתוח א 6וקהילה: ללא קשר ל "  פתיחה לצורך הצגה לספונסרים

ה לדיסטריקטים ולגמר. פתיחה כזו צריכה להיות לזמן סביר ירים בתקופה שבין סוף עונה הבניהרובוט לספונס

 ואין לנצלה לצרכי אימוני נהיגה.שעות  4לא יותר מ 

 

 
 
 

 עדכוני קבוצות 

 על מה העדכון שלנו היום?
 

 דגשי אנספקשין :BAG&TAG ,R24  ,WITHHOLDING ALLOWANCE 

 נדרשת פעולה -הזמנת מצברים ! 

  נדרשת פעולה! –דמי השתתפות לעונה  –הסדרת תשלום 

  נדרשת פעולה 2018ה של יכניקבוצות לתהספונסרים של הרשימת תזכורת למילוי ! 

 לראיונות  שיבוץDL נדרשת פעולה -טכניוןמלגות לו ! 
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WITHHOLDING ALLOWANCE 
 

 ( השעות  12או  6קבוצות יכולות להביא איתן לדיסטריקט  או להוסיף לרובוט במהלך פתיחת השקית

 ק"גpound  ( ~13 ) 30חלקים בנויים/ מיוצרים  במישקל >=   BAG&TAGשמתוארות ב )

 

  את הWITHHOLDING ALLOWANCE  .יש להכניס לפיטים מיד עם הגעת הקבוצה ביום הראשון 

 

 היות מוכנות להציג את ה הקבוצות צריכות לWITHHOLDING ALLOWANCE   שלהן אם יתבקשו לכך ע"י

 האינספקטורים.

 

 10חלק בנוי במשקל שימו לב : קבוצה שהשתמשה ב pound  20, כלומר נשארו לה רק בזמן פתיחת השקית 

pound   .שתוכל להביא אתה לתחרות 

 

  :מה לא כלול בWITHOLDONGN ALLOWANCE 

operator console,,  באמפרים, חיבור בטריות, מכשירים חשמליים שהורכבו לחלק יחיד הכולל גיר וחיבורי

חשמל לכל היותר, מוצרי מדף במצבם המקורי )מוצרי מדף שהם חלק מקיט הרכבה צריכים להגיע לא מורכבים(,  

אשר נכנסו  חומרי גלם אשר נחתכו על מנת להקל על אחסון ושינוע אך לא נחתכו להתאים לרובוט, חלקים

חלקים שיוצרו/הורכבו בזמן פתיחת השקית לא נכללים ונכנסו  , stop build dayלפני ה bag & tagלשקית/ות ה

 לשקית לפני סגירתה

 

 : R24הבהרה על 

אם לרובוט יש מנגנון/חומר גמיש שנפרס מתחת לרובוט במהלך כלשהו במשחק . כדי לבדוק חוקיות מנגנון זה, יש להניח 

כלומר קצה הבמפר  - BUMPER ZONEאת הרובוט על הריצפה/השטיח. במידה והמנגנון יגרום לבמפרים לצאת מה 

גרום למנגנון להתפרש  או להתקפל עקב  תצפה על הרבמידה והנחת הרובוט .  R24-יש חריגה מ" 7העליון יהי גבוה מ 

 . R24אין חריגה מ - BUMPER ZONE כח הכובד/גמישות החומר ללא התערבות מכנית או ידנית ואין יציאה מה 

 Q & A  39 –ו  Q & A  4ראו גם :  

 

 -הזמנת מצברים .2

 5שלכל קבוצה יהיו לפחות קבלנו מירוק דיווח כי לא כל הקבוצות הזמינו עד לשלב זה מצברים לעונה. אנו ממליצים 

 המלאי בירוק הולך ונגמר. קבוצות שלא יזמינו בימים הקרובים יאלצו לשלם מחיר גבוהה מזה שניתן כרגע. מצברים.

 

. את הציודמתבקשות להגיע לאסוף יום שבת בבוקר(. הקבוצות )נכון ל בנוסף ישנן קבוצות להן מחכה ציוד במחסן ירוק

 מס' הקבוצות הם:

1573 1574 1657 1937 1943 1954  

2096 2231 2679     

3065 3211 3339 3388    

4586 4649 4661 4744 4757   

5135 5635 5654 5747 5928 5987 5990 

6049 6168 6736     

7067 7112      

 

 נדרשת פעולה!  –הסדרת תשלום לעונה  .3

 להזכירכם, קבוצות שלא יסדירו תשלום לא יעלו לשחק בתחרות הראשונה.
  9040466-054או בנייד  first@firstisrael.org.il בכל שאלה בנושא ניתן לפנות לאילנה בכתובת 

  נא להשלים הטופס הבאלקבלת חשבונית לתשלום 

http://www.firstisrael.org.il/
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 -2018זכורת למילוי שמות ספונסרים לתכנייה תחרויות ת .4

ה העונה, אותה אנחנו מחלקים באירוע הגמר השונים פונסרים שלכם ולכלול אותם בתוכניבכדי שנוכל להודות לכל הס

 הזה.ר דקות למלא את המידע בקישור שלנו אנא הקדישו מספ

  26.2.2018 –מועד אחרון להשלמת המידע 

 

 נדרשת פעולה ! -וטכניון DLהשתבצות לראיונות  .5

לשבץ את התלמידים ליום   אנו מבקשים מכל המנטורים שהגישו תלמידים למעומדות לאחת מהמלגות האישיות

 2.201852. –מועד אחרון  .הטופס הזהראיונות על ידי מילוי 

כמו כן, לא ניתן לפצל את המועמדים השונים בין  .ראיונות יערכו ביום הראשון של כל אחת תחרויותה -שימו לב

 התחרויות השונות, כל המועמדים מאותה הקבוצה חייבים להתראיין באותו היום.

 
 

 
 ה, בברכ
 .ישראל FIRSTצוות 
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