Informácie k RBA 2019
Súťaž sa bude konať v pondelok 3.6.2019 v priestoroch Gymnázia, Alejová 1, Košice. Na dopravu zo stanice
môžete použiť linku 6, 23 alebo R1 na zastávku SOŠ Automobilová, odkiaľ je to kúsok na miesto konania.
Miesto konania súťaže na mape. Presný spoj odporúčame nájsť na stránke https://imhd.sk/ke.

Priebeh súťaže
K dispozícii dávame predbežný harmonogram. Podrobnejší harmonogram uverejníme pred súťažou podľa prihlášok na jednotlivé kategórie.
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Otvorenie telocvične
Registrácia
Otvorenie súťaže
Racing – kvalifikácia, Robotická výzva – kvalifikácia, Vlastný model
Pauza na obed
Racing – preteky, Robotická výzva – eliminačná fáza, Vlastný model
Predpokladaný čas vyhodnotenia súťaže

Harmonogram je len orietačný, môže sa zmeniť.

Dôležité upozornenia
• Nezabudnite sa registrovať do 13.5.2019 na stránkach http://robotickybattle.sk. Po registrácii
tímu je nutné ešte vyplniť „Kartu účastníkaÿ. Prihlasovacie údaje dostanú účastníci v piatok 17.5.2019.
• Doneste na súťaž vytlačenú vyplnenú prihlášku, ktorú je potrebné podpísať školou, rodičom a žiakom.
Prihláška sa vám vygeneruje po vyplnení karty účastníka.
• Prosíme vás, aby ste si doniesli vlastné predlžovačky, nakoľko nie sme schopní dostatočne pokryť celý
priestor súťaže.
• Každý súťažiaci dostane malé občerstvenie. Ak máte záujem o teplý obed, odporúčame kontaktovať
jedáleň SOŠ Ostrovského (kontaktné informácie viď v časti Ubytovanie).

Registrácia
Registrácia je otvorená do 13.5.2019. V prípade, že do tohto dátumu sa zaregistruje viac tímov ako je kapacita, budú prioritne vybraté dva tímy zo školy v každej kategórií. Ak by takáto situácia nastala, budeme
informovať kontaktnú osobu. V prípade, že sa do tohto dátumu nenaplní kapacita v jednotlivých kategóriách,
bude registrácia predĺžená až do naplnenia kapacity.
Každý vybraný tím je povinný do začiatku súťaže si vygenerovať prihlášku pre každého člena tímu, priniesť
a odovzdať ju v deň súťaže pri registrácii. Bez odovzdania podpísanej prihlášky mu nebude umožnené sa
súťaže zúčastniť. Registrácia jednotlivcov v tíme prebieha na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Prístup (prihlasovacie meno a heslo) pre žiakov škôl, ktoré sú partnerom IT Akadémie, má k dispozícii škola
prostredníctvom „Experta pre implementáciu inovácii vzdelávania na školeÿ, respektíve ich má i žiak, ak sa už
zapojil do aktivít projektu. V prípade žiakov, ktorých škola nie je partnerom IT Akadémie, im budú prihlasovacie
údaje zaslané na email, ktorý uvedú pri registrácií tímu. V registrácii žiak vyplní všetky údaje potrebné pre
vypracovanie „Karty účastníkaÿ. Ak si s jej vyplnením nebude účastník vedieť poradiť sám, nech o pomoc
požiada svojho rodiča, alebo vedúceho tímu.
Po uzavretí registrácie tím obrdží emailom potvrdenie o vybraní a kľúč, ktorý je potrebný na prihlásenie sa na
aktivitu.
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: galejeteam@gmail.com
Viac informácií na: www.robotickybattle.sk
Posledná úprava: 6. marca 2019

V prípade akýchkoľvek otázok k prihláseniu alebo registrácii kontaktujte RNDr. Róberta Hajduka, PhD. (tel:
+421 56 234 1285, e-mail: sutaze@itakademia.sk).

Ubytovanie
Ak si potrebujete zabezpečiť ubytovanie pred alebo po súťaži, odporúčame dve možnosti, ktoré sú pomerne
blízko konania súťaže a sú za prijateľnú cenu.
Jedlíkova
• Komplex vysokoškolských internátov na Jedlíkovej ulici sa nachádza 4 zastávky autobusom od miesta
konania sútaže (10 - 15 min. pešo po rovine, oproti OC OPTIMA, vedľa Kauflandu)
• Cena ubytovania: 10,00 e/noc/osoba s preukazom žiaka SŠ, alebo ZŠ, dospelé osoby (vedúci, rodič,
šofér) a žiaci bez potvrdenia študenta + 1,50 na osobu a noc
• Strava: raňajky: 3,00 e, obed: 4,50 e, večera: 3,50 e
• V nedeľu sa večera nepodáva. Možnosť kúpiť čerstvú pizzu v bufete (pizzérii).
• Mapa: pozrieť polohu na mape
• Kontakt pre ubytovanie: Ing. Rusnák: +421 55 602 5850, +421 907 943 765
• Kontakt pre stravu: Ing. Želinská: +421 917 911 593
• Webová stránka http://www.sdaj.tuke.sk/
Ostrovského
• Stredoškolský internát SOŠ Ostrovského 1. Nachádza sa asi 3 minúty chôdze od miesta diania súťaže.
• Cena ubytovania: 7,00 e/noc/osoba
• Strava: raňajky: 1,25 e, obed: 2,32 e, večera: 1,87 e
• V nedeľu sa večera nepodáva. Stravu je nutné objednať najneskôr do 30.5.2019.
• Mapa: pozrieť polohu na mape
• Kontakt na ubytovanie:
Ida Kerekešová: tel.: +421 55 643 6891, e-mail: kerekesova@ostrovskeho.sk;
• Kontakt strava: p. Tekáčová: +421 907 431 798

Organizačný poriadok robotickej súťaže RBA je zaregistrovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2016-9485/41562:71-10E0.
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