
RoboCup2018 Montreálban  magyar ifi csapatokkal

Montreálban „Az Év Intelligens Közössége” címet elnyert városban zajlott le 2018. június 16-23. 
között a RoboCup Szövetség huszonegyedik világméretű eseménye.

 
Harmincöt országból négyezer résztvevő ötezer robottal  tesztelte robotjainak teljesítményét 
sportszerűen ki-ki a maga  választotta ligában. 

Városrész híd az Old Port-on



A felnőtt  korosztályában az un. Major ligák-ban  a  futballozó robotok; a mentési feladatokat végző
robotok; a  legnagyobb érdeklődést kiváltó otthoni kisegítő robotok és ipari gyártásban, 
logisztikában  hasznosuló  robotok ligáiban jeleskedtek a fejlesztésben élenjáró országok. 

A  junior korosztály számára meghírdetett ligák
hagyományosan a Futball(Soccer),a Menekítő(Rescue) és
a Színház(OnStage)  ligák voltak. 
Magyarországról  három ifi csapat nevezett be.   
Hét diák juthatott el e rangos eseményre mentor tanáraik
kíséretében. 

Mindhárom csapat a Rescue liga versenyszámaiba
regisztrálhatott  az itthoni válogató verseny
eredményeként. A Rescue Line, a Rescue Maze és a
Rescue Simulation három al-liga mindegyikébe indult
egy csapat.

A 2bit csapat  kapitánya ifj. Abán Csaba a Rescue Line
ligában  a dobogó 3. lépcsőfokára "léphetett" a záró
ünnepségen a csapatok egyéni versenyében.

Nem volt könnyű feladat  halott és élő áldozatokat
szimuláló  gömböket megtalálni és az evakuációs helyre
szállítani, 38 csapattal megmérkőzni.
Ezuton is gratulálunk nekik!

Egy házi robot készül vizsgázni

ifj.Abán Csaba a dobogóra szólításra várva



A *NiceDroid* csapat lányainak
(  a vonal nélküli labirintusban a különböző állapotú 
Heated Victims, Visual Harmed (H betű) Visual Stable
(Sbetű ) Visual Unharmed (U betű) áldozatok felismerése
és  elsősegélyben részesítése volt a feladat. 
Számukra  új volt ez a kihívás a több éve Rescue line al-
ligában szerepléseik után. 
Kétszeri világversenyen való részvétel miatt viszont
kötelezően át kellett lépniük ebbe a versenyszámba.

A 23 versenyző csapat között a 15. helyezést érték el.
Számukra is tanuló utat jelentett ez a világverseny.

Köszönet illeti a Magyar Baptista Szeretetszolgálatot,
hogy támogatta  a budapesti  Kőrösi Csoma Sándor
Kéttannyelvű Baptista Gimnázium két csapatának és
kísérőinek  Montreálba utazását. 

A BitConnect nyíregyházi csapat számára is tanuló
útként könyvelhető el a részvétel. Magyar csapat ebben a
versenyszámban még nem szerzett tapasztalatot előzőleg.
A csapatok itt kapták kézhez a valódi robotokat és  az volt
a kihívás, hogy szimulált katasztrófahelyszíneken  un.
virtuális világban virtuális robottal és valós világban valós
robottal tudjanak minél több “áldozatot” kimenteni. 
A 23 regisztrált csapatot beosztották 6 csapatba és a
csapatokon belüli körmérkőzések alapján a legtöbb nyerő
futam birtokosa  juthatott a következő fordulóba. A
magyar csapat nem  jutott a 6-os középdöntőbe. 

A csapat kiutazását támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő Nemzeti Tehetség programja, valamint az NJSZT és az NI Hungary Kft.

Csáji Viktor,Gorondi János, Andrási Benedek technikai interjún válaszolnak a zsűri kérdéseire

Papcsák Nóra és Jakab Ágnes menekítő 
robotjukat programozzák


