Všeobecné pokyny
Tím
Tím pozostáva z najviac troch členov, ktorí sú žiaci základnej, či strednej školy. Každý tím musí mať určeného
vedúceho, ktorý môže byť buď učiteľom, alebo samotným súťažiacim.
Každá osoba môže byť členom iba jedného tímu účastniaceho sa v danej kategórií. Je teda zakázané, aby bol
niekto členom dvoch tímov, ktoré súťažia v rovnakej kategórií.

Súťažné kategórie
Súťaží sa v týchto samostatných kategóriách:
• Racing
• Robotická výzva
• Vlastný model
V prípade zvýšeného záujmu môžeme každú z kategórií rozdeliť na ZŠ a SŠ. Do kategórie ZŠ sú zaradené len
tímy, ktoré celé pozostávajú zo žiakov ZŠ, alebo nižšieho stupňa osemročného gymnázia. Ostatné tímy budú
zaradené do kategórie SŠ.
Viac informácií k jednotlivým kategóriám súťaže nájdete v samostatných pravidlách pre každú kategóriu.
Z časových dôvodov, má každá kategória následovné obmedzenie na počet súťažných tímov:
• Racing – 50 tímov
• Robotická výzva – 25 tímov
• Vlastný model – 25 tímov

Súťažné modely
Všetky súťažné modely musia byť unikátne. Nie je teda povolené, aby dva tímy používali totožný model. Taktiež
nie je povolené prezentovať jeden model vo viacerých kategóriách. Porota môže rozhodnúť o diskvalifikácii tímu
v prípade porušenia týchto pravidiel.
Model musí byť výlučnou prácou tímu. Každý z členov sa zúčastnil prípravy na súťaž.

Priestory súťaže
Súťaž prebieha v triedach a telocvični Gymnázia, Alejová 1, Košice. Každému tímu bude priradené pracovisko
s vlastným pracovným stolom a stoličkami. V priestoroch súťaže bude k dispozícii niekoľko predlžovačiek, no
prosíme o prinesenie si vlastných. Pripojenie k internetu nebude poskytnuté z technických dôvodov. Kategória
Racing prebieha v telocvični. Povrch telocvične tvorí palubovka.

Podmienky účasti
Tím, ktorý sa chce zúčastniť súťaže musí vyplniť registračný formulár. Odkaz na registráciu nájdete na našej
stránke. Tím je následne povinný uhradiť účastnícky poplatok podľa pokynov v propozíciách.
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: galejeteam@gmail.com
Viac informácií na: www.robotickybattle.sk
Posledná úprava: 22. februára 2022

Svojou účasťou v súťaži súhlasíte s vytvorením a použitím vizuálneho záznamu za účelom ďalšej propagácie
súťaže. Za týmto účelom tiež dávate organizátorom súhlas k použitiu všetkých odovzdaných elektronických
dokumentov.
Tím je povinný riadiť sa harmonogramom, inak môže byť diskvalifikovaný.

Jazyk súťaže
Jazykom súťaže je slovenčina a angličtina. Používanie iného jazyka v kontakte s organizátorom a rozhodcami
je možné po predošlej dohode.
Materiály spojené so súťažou sú vyhotovené iba v slovenskom jazyku.

Organizácia súťaže
Súťaž je organizovaná združením STROM v spolupráci s Gymnáziom, Alejová 1, Košice a Prírodovedeckou
fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky nájdete organizačný poriadok.

Podporte nás
Snažíme sa, aby bola súťaž cenovo prístupná pre všetky tímy a účastnícky poplatok nastavujeme na najnižší
možný. Ak máte záujem prispieť na rozvoj súťaže a pomôcť nám ju udržať môžete nás podporiť prostredníctvom
darovania dvoch percent z dane. Pokyny pre darovanie 2 percent z dane nájdete na webe: https://seminar.
strom.sk/sk/zdruzenie/2percenta/ Môžete nás taktiež podporiť priamo a to zaslaním finančého daru na
účet: SK59 0900 0000 0004 4262 6916. Do poznámky prosím uveďte ”Dar RBA”.
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