
  Másodszor hullott „díjeső”  a magyar  robocupos csapatok fejére!

A RoboCupJunior közösségéhez 15 évvel ezelőtt csatlakozó  magyar fiatal robot építők immáron
nemcsak a világversenyeken mutatkoztak be évről-évre, hanem az 5 évvel ezelőtt indított európai
versenybe is beszálltak.
A Magyar  Ifjúsági  Robot  Kupa  (MIRK2022)  az  idén  is  kiválogatta  azokat  a  csapatokat,  akik
képviselhetik országunkat a különböző céllal megépített robotok ligáiban. 
A  pandémia  miatt  2020.  évben  elhalasztott  harmadik   EURoboCupJunior  most  került
megrendezésre a portugáliai Guimaraes-ben június 1-4. között.
Magyarországról összesen nyolc csapat érkezett 22 diákkal és 10 mentor tanárral.

Az  európai  verseny  előnye,  hogy  az  alsó  korhatár  minden  ligában  10  év  volt,  szemben  a
világversennyel, ahol 14 év már az  alsó korhatár.
A meghírdetett ifjúsági ligák száma 10 volt: 

Soccer ligában :Open, Light, és Entry.
Rescue ligában: Line, Line Entry, Maze, Maze Entry, CoSpace.
OnStage ligában: Preliminary és Advanced

A Rescue vagy Menekítő ligák mindegyikében indult magyar csapat.
3 dobogós helyezéssel egy különdíjjal tértek haza. 

Rescue Line Entry 14 évalatti korosztályú kategóriában a Baptista Szeretet Szolgálat Sensor nevű csapata
szerezte meg az I. helyezést.  

Rescue Maze Entry  versenyszámban a  Baptista  Szeretet  Szolgálat  Lightning nevű csapata a  III.
helyezést érte el.  



A haladó  szintű  Rescue  Maze  ligában  a  Baptista  Szeretet  Szolgálat  2_Bit  nevű  csapata,  annyi
második és harmadik helyezés után ebben az évben felléptek a dobogó legfelső fokára és elhozták
az EURCJ bajnoki kupát!Mindhárom csapat mentora Abán Csaba tanár úr volt.

A Rescue CoSpace alligában „Legjobb csapatszellemért” különdíjban részesült a Kisvárdai Szent 
László Katolikus Gimnázium SZERVERHU.EU csapata. 
Mentoraik: Jurás László és Pacsuta Tibor tanár úrak.

A Soccer ligában egy csapat indult az Entry al-ligában. Izgalmas horváth-magyar döntő 
mérkőzés után dobogó második fokára lépehetett fel az esztári Irinyi János Általános Iskola csapata.
Czár Krisztián tanár úr mentorálta a két tagú Optimus fiú csapatot.



Az OnStage Preliminary al-ligában egy magyar csapat indult. A Nyíregyházi Egyetem Robot-
intelligencia Tudományos Diákkörének HU-MoreBot csapata a Legjobb Technikáért kapta a 
különdíjat.

A csapat felkészítője  Simon Béláné tanárnő volt, aki RoboCupJunior magyar képviselője.
Gratulálunk a csapatoknak!

Köszönet  a siker háttérmunkás mentorainak!


