
Informácie k RBA 2021
Pozývame vás na jubilejný 10-ty ročník súťaže RBA. Vzhľadom na epidemickú situáciu sa bude tento ročník
konať online. Súťaž sa bude konať v sobotu 5.6.2021 na discord serveri. Link na tento server vám zašleme
emailom po registrácii.

Priebeh súťaže

K dispozícii dávame predbežný harmonogram. Podrobnejší harmonogram uverejníme pred súťažou podľa pri-
hlášok na jednotlivé kategórie.

9:00 Otvorenie súťaže
9:15 – 12:00 Vlastný model a Robotická výzva
12:00 – 12:45 Pauza na obed
12:45 – 14:00 Vlastný model a Robotická výzva

15:00 Predpokladaný čas vyhodnotenia súťaže

Harmonogram je len orietačný, môže sa zmeniť.

V predvečer súťaže v piatok bude organizačný tím poskytovať technickú pomoc na discord serveri, aby si
všetci mohli odskúšať platformu a uistiť sa, že v deň súťaže prebehne všetko hladko. Podrobnosti vám zašleme
emailom zhruba týždeň pred súťažou.

Registrácia

Nezabudnite sa registrovať do 28.5.2020 na stránkach http://robotickybattle.sk. Po registrácii tímu je
nutné ešte vyplniť „Kartu účastníkaÿ. Prihlasovacie údaje dostanú účastníci v utorok 1.6.2021.

Každý vybraný tím je povinný do začiatku súťaže si vygenerovať prihlášku pre každého člena tímu. 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 obdrží emailom potvrdenie o vybraní a kľúč, ktorý je potrebný na prihlásenie sa na
aktivitu.

V prípade akýchkoľvek otázok k prihláseniu alebo registrácii kontaktujte správcu registračného systému emailom
na sutaze@itakademia.sk.

Organizačný poriadok robotickej súťaže RBA je zaregistrovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slo-
venskej republiky pod číslom 2016-9485/41562:71-10E0. Súťaž je podporovaná národným projektom IT-akadémia,
Združením STROM a Gymnáziom, Alejová 1 v Košiciach

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: galejeteam@gmail.com
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