
Magyar Ifjúsági Robot Kupa 2018. Nyíregyháza 
Nyíregyháza, 2018. február 23. péntek 

Helyszíne: Nyíregyházi Egyetem 

 

 

 

Választható (RCJ 2018. világversenyre minősítő) kategóriák: 

 

Soccer Open, Soccer Lightweight primary és secondary 

Versenyszabályzat: http://rcj.robocup.org/soccer.html honlapon a Soccer rules 2017 alapján. 

 

Rescue CoSpace primary és secondary 

Versenyszabályzat: http://rcj.robocup.org/rescue.html honlapon a Rescue CoSpace rules 2017 alapján. 

 

OnStage primary és secondary 

Versenyszabályzat: http://rcj.robocup.org/dance.html honlapon a OnStage rules 2017 alapján. 

 

 

Általános kiegészítések- módosítások: 

 A versenyzők életkora a nemzetközi szabályok szerint: primary (12- 14 év), secondary (12-19 év). 

 Kategóriánként első 12 csapat érvényes jelentkezését tudjuk fogadni. 

 A versenyen indulhatnak 12 évnél fiatalabb, de 10 évnél idősebb versenyzők is. 

 Csak azok a csapatok szerezhetnek minősítést az RCJ 2018 világversenyre, melyekben legalább 2 fő 

életkora megfelel a nemzetközi szabályoknak. (A 12 évnél fiatalabb csapattagok azonban a nemzetközi 

szabályok szerint nem vehetnek részt a világversenyen.) 

 A versenyzők életkora a 2018. július 1. dátum alapján kerül megállapításra. 

 Azok a csapatok, melyeknek minden tagja fiatalabb a nemzetközi minősítéshez szükséges életkornál, vagy 

a csapat minden tagja először vesz részt a Magyar Ifjúsági Robot Kupán, külön is értékelhetők. 

 

 

 

Érvényes jelentkezéshez a mellékelt regisztrációs lapot helyesen kitöltve, mentor által aláírással hitelesítve a 

következő e-mail címre kérjük beküldeni: mirk2018.nyiregyhaza@gmail.com 

 

A regisztrációs lapok beküldésének határideje: 2018. február 14. 

 

Kizárólag a hiánytalanul, a szabályoknak megfelelően kitöltött, időben beküldött regisztrációs lapokat tekintjük 

érvényes jelentkezésnek! 

 

 

A MIRK 2018. Nyíregyháza szervezői a változás jogát teljes körűen fenntartják! 
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REGISZTRÁCIÓS LAP 
Magyar Ifjúsági Robot Kupa 2018. Nyíregyháza 

 

Kézírással történő kitöltés esetén kérjük az adatokat olvashatóan, NYOMTATOTT NAGY BETŰKKEL megadni! 

 

 

Csapat neve: 

 

Választott liga (jelölendő: ) 

 

Soccer Open  

Soccer Lightweight primary  

Soccer Lightweight secondary  

Rescue CoSpace primary  

Rescue CoSpace secondary  

OnStage primary  

OnStage secondary  

 

 

Mentor neve (felnőtt korú): 

Mentor e-mail címe: 

Csapat létszáma: 

Csapatkapitány (név, születési dátum): 

Csapattagok (nevek, születési dátumok): 

 

 

 

 

A csapat valamely tagja részt vett e korábban a Magyar Ifjúsági Robot Kupán? (jelölendő: ) 

Igen:  Melyik évben, melyik ligában? : 

Nem:  - 

 

Küldő intézmény (iskola, egyéb szervezet) neve, címe: 

 

 

A regisztrációs lapokat kitöltve, mentor által hitelesítve a következő e-mail címre kérjük beküldeni: 

mirk2018.nyiregyhaza@gmail.com 

A regisztrációs lapok beküldésének határideje: 2018. február 14. 

Információ: mirk2018.nyiregyhaza@gmail.com 

 

 ___________________ 

 mentor aláírása 
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