
Magyar csapatokkal a RoboCupJunior2016 világversenyen

Június 30-július 4. között zajlott a 20. RoboCup világméretű robotverseny és kiállítással 
egybekötött előadások, szemináriumok.
Magyarok is ott lehettünk az NJSZT és más szponzorok segítségével.

Lelkes résztvevők a világ minden tájáról 38 országból olyan témakörökben, mint Rescue, Soccer, 
onStage, CoSpace, RoboCupatHome,  
RoboticsatWork,OutdoorActivities,CallforatHomeStandardPlatform, és AmazonPickingChallenge 
demonstrálták, hogy mire képesek ma a robotok.

A versenyek két korosztályban zajlottak:ifjúsági és felnőtt , azonos színhelyen a Lipcsei 
vásárközpont kongresszusi épületében.
Magyarországról négy ifi csapat és egy felnőtt csapat utazhatott ki. 

Az ifjúsági kategóriában a Primary kategóriában induló „BnJ” nevű focizó robotcsapat Superteam-
ben kapott  egy "Best Superteam Integration" díjat oklevél formában. 
1. képen: Simon Béláné dr.mentor, Vitkos Bence, Andrási Benedek, Gorondi János tagok. 
A Svájci rendszer szerinti meccsekben utolsó előttiek lettek a 15 csapat között, de az első 
mérkőzésen az angol csapatot 7:0-ra legyőzték, sajnos a többi csapat viszont Őket verte meg 
alaposan.(14./15). (6. kép).  A szupermeccs pályán 5-5 robot játszott, a mienk jobb szélen 7.kép.

A Rescue Primary ligában , egyéniben a második lett, összetett csapatban 5. a Magyar  Baptista 
Iskola, 2_Bit nevű csapata ifj. Abán Csaba, Poór Lili tagokkal, 4.kép.
 Secondary ligában a *NiceDroid*  csapata egyéniben  13.(/34) helyezést ért el de összetettben az 1.
helyezettek lettek Jakab Ágnes, Papcsák Nóra Annamária tagokkal: 3.kép. Mindkét csapat mentora  
Abán Csaba.
Csongrádi Batsányi János Gimnázium LegoRockers csapata a 14.(/23) helyezett lett  a Labirintus 
nevű  korosztály nélküli ligában. Mentoruk: Gilicze Tamás. 2.kép: Sebők Attila, Gilicze Kristóf , 
versenyközben. 
Az OnStage ligában 18.(/23) helyezett lett a Kisvárdai Szent László iskola RD-Five csapata.
5.kép: :előkészületben: a Varga Zsolt, Barati István, Dévai Dániel, Ésik Gergő ) Mentoruk: Jurás 
László. 
A CoSpace ligában ugyanebben az időben  online versenyzésben két csapatunk is versenyzett a 
dobogós helyezésért: egyik itthon a másik Lipcsében. Sajnos maradtak a 4. helyezésben. 
Készülvén a 2017-es CoSpace secondary ligára megnéztük a versenypályát, ahol egyszerre fut a 
virtuális és a valódi menekítő robot. 8.kép.

 A felnőttek versenyében a Rescue ligában induló egyetlen magyar csapat a Rescube fényes 
sikersorozattal térhetett haza. 
„Best Outdoor CarryBot” díjat kapott a csapat a  kültéri feladat megoldásáért, valamint 
egyedüliként kapták meg a japán Flower Robotics cég „RoboCup DesignAward”különdíját a 
robotjuk dizájnjáért.
Linkjük a 
Facebookon:https://www.facebook.com/RescubeRobotics/photos/pcb.1912116705681946/1912115
605682056/?type=3&theater

Számunkra a jövőt illetően nagyon tanulságos volt a részvétel. 
Simon Béláné dr. RCJ magyar képviselő
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