
Magyar Ifjúsági Robot Kupa 2020 Nyíregyháza 

Nyíregyháza, 2020. március 23. hétfői nap 

Helyszíne: Nyíregyházi Egyetem 

Általános megjegyzések 

Az OnStage liga 2018 óta két al-ligára oszlik:  

• OnStage Preliminary: Egy Alap-szintű(Entry level) versenyre olyan új csapatok 

számára, akik nemzetközi versenyen nem szerepeltek még. Ez nem azt jelenti, hogy a 

szabályok szerinti teljesítményük alacsonyabb lehet. 

• OnStage Advanced: Egy Emelt -szintű (Higher-level) versenyre tapasztaltabb 

versenyzők számára. A csapatok képesek a modern technológiák alkalmazására, 

készségszintű a tudásuk a robotikában a programozásban és a robot építésében. 

• Ez az alliga nyított mindenki számára , tekintet nélkül arra, hogy most lép be először a 

RoboCupJunior versenybe. Azonban ez az al-liga elvárja a csapatoktól, hogy jóval 

felülmúlják az OnStage Preliminary liga csapatainak teljesítményét. 

 

• Hogyan válasszunk alligát?  

Az alábbi táblázat bábuin szereplő számok mutatják a nemzetközi versenyen szereplések 

számát! E szerint lehet választani! Csapatösszeállításnál a világversenyre aspirálók ügyeljenek 

az ottani  13 éves alsó korhatárra!  

 

 Értékelés módja  

 Technikai Bemutató,  

 OnStage szereplés.  

 Műszaki leírást tartalmazó dolgozat. 

(Itthon személyes interjú nem lesz,!) 

 Életkor: A versenyzők 10-19 évesek lehetnek.  A versenyzők életkora a 2020. július 1. 

dátum alapján kerül megállapításra.  

 Érvényes jelentkezéshez a mellékelt regisztrációs lapot helyesen kitöltve, mentor által 

aláírással hitelesítve a következő e-mail címre kérjük beküldeni: 

mirk2020.nyiregyhaza@gmail.com 



REGISZTRÁCIÓS LAP 
Magyar Ifjúsági Robot Kupa 2020 Nyíregyháza OnStage liga 

 

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

Kizárólag a hiánytalanul, a szabályoknak megfelelően kitöltött, időben beérkezett regisztrációs lapokat 

tekintjük érvényes jelentkezésnek! 

 

 

Csapat neve: 

 

Választott al- liga (jelölendő: ) 

 

 

 OnStage Preliminary  

 OnStage Advanced     

 

Mentor neve (felnőtt korú): 

Mentor e-mail címe: 

 

Csapat létszáma (minimum 2 fő, maximum 5 fő): 

Csapatkapitány (név, születési dátum): 

 

Csapattagok (nevek, születési dátumok): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

 

 

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

mirk2020.nyiregyhaza@gmail.com 

A regisztrációs lapok beérkezésének határideje: 2020. február 23 hétfői nap. 

Információ: mirk2020.nyiregyhaza@gmail.com 

 

 

 ___________________ 

 mentor aláírása 
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