Informácie k RBA 2022
Pozývame vás na 11-ty ročník súťaže RBA. Súťaž sa bude konať v pondelok 6.6.2022 na gymnáziu na Alejovej
1 v Košiciach.

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 – testovacie jazdy a kvalifikácia, Vlastný model
Pauza na obed
Racing – preteky, Robotická výzva – finálové jazdy, Vlastný model
Predpokladaný čas vyhodnotenia súťaže

Harmonogram je len orietačný, môže sa zmeniť.

Dôležité upozornenia
• Prosíme vás, aby ste si doniesli vlastné predlžovačky, nakoľko nie sme schopní dostatočne pokryť celý
priestor súťaže.
• Počas súťaže bude k dispozícii občerstvenie (bageta a pitný režim). Ak máte záujem o teplý obed, vieme
ho zabezpečiť na stredoškolskom internáte na Werferovej neďaleko miesta súťaže za 2,90 e. Záujem
môžete vyplniť v registračnom formulári.

Registrácia
Registrácia prebieha prostredníctvom webového formulára na stránke . Registrácia je otvorená do 30.5.2022.
V prípade, že do tohto dátumu sa zaregistruje viac tímov ako bola 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, môže byť registrácia predĺžená.
Registračný poplatok je 7 e na súťažiaceho. Poplatok uhraďte na účet SK59 0900 0000 0004 4262 6916 a do
poznámky k platbe uveďte RBA - Názov tímu - škola. Registračný poplatok zahŕňa občerstvenie.

Ubytovanie
Ak si potrebujete zabezpečiť ubytovanie, v blízkosti konania súťaže sa nachádzajú dva internáty, kde je možné
zohnať cenovo dostupné ubytovanie.
Werferova
• Stredoškolský internát. Nachádza sa asi 3 minúty chôdze od miesta diania súťaže.
• Web: https://siagarbana.sk/
• Zabezpečované cez nás. Záujem môžete vyplniť v registračnom formulári.
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: galejeteam@gmail.com
Viac informácií na: www.robotickybattle.sk
Posledná úprava: 25. mája 2022

• Ubytovanie - 10e za súťažiaceho, 11,50e za doprovod osoba/noc, Raňajky - 2,50e, Obed - 2,90e (Ak
ste si uviedli obed v deň súťaže v otázke vyššie neuvádzajte ho znova), Večera - 2,30 e.
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)
• Mapa: pozrieť polohu na mape
• Webová stránka https://sdaj.tuke.sk/jedlikova-9-ubytovanie/

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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