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 8עדכון מס 
 
 

 ,קבוצות יקרות
שימו לב שעדכון זה מכיל מידע קריטי עבורכם ! נכנסו לחודש התחרות הראשונה ההתרגשות וההכנות בעיצומם

 :זהירות ושתפו את כלל חברי הקבוצהקראו ב, לקראת התחרויות
 

 
 

 תחרויות אימונים  
שימו לב . כפי שאתם יודעים כל קבוצה מחויבת להשתתף לפחות בתחרות אימונים אחת כתנאי להשתתפות באליפות

 .אנא בצעו את ההרשמה בצורה אחראית, מהרו להירשם לתחרויות שנותרו –שההרשמה לכרמיאל כבר נסגרה 
 לגרפיקה לחץ כאן – 3322תודה לטל דרור מקבוצה , גרפיקה מדהימה לשימושכם

 : יסת התחרויות והרשמהפר
  

1. Scrimmage center–כאן –מזמינה אתכם להירשם  88511קבוצה  – 18.81.82 –מבשרת ציון 

3. Scrimmage north -  ההרשמה  -מזמינה אתכם להירשם 88118קבוצה  – 82.8.81 –כרמיאל

 נסגרה

2. Scrimmage south  –  כאן -מזמינה אתכם להירשם  88111קבוצה  -2.1.81 –דימונה 

 
 שופט ראשי , איל אריה –הכנות לתחרות 

 ,קבוצות יקרות
  

לבדוק את , נתחיל בתחרויות האימונים שנועדו לעזור לכולנו להתכונן. בעוד זמן קצר נתחיל את עונת התחרויות שלנו
 .להראות לאחרים וגם ללמוד מהם וכל זה כהכנה לאירוע השיא של תחרות הגמר, עצמנו

  
 .אנא קראו את ההנחיות והדגשים הבאים וודאו כי אתם מבינים ומקבלים אותם, על מנת להפיק את המרב מהתחרויות

  
 נהלים והתנהגות בתחרות, ערכים

כדי לאתגר את הרובוט , כדי לחגוג, בואו לתחרות כדי ליהנות. מובילים אותנו גם בימי התחרות  FIRSTזכרו כי ערכי 
 .נעשה זאת באופן מכובד ומכבד שלכם ואת עצמכם ובואו

  
ז של התחרות ונחזור על הכללים המרכזיים ועל הנחיות "בתחילת יום התחרות ייערך תדריך ובו נעבור אתכם על הלו

 .הקפידו למלא אחר ההנחיות שתקבלו בתדריך. שמטרתן היא הצלחה של האירוע
  

 הכנות לתחרות
 

  עדכוני קבוצות

 ?על מה העדכון שלנו היום
 !(.קבוצות שלא נרשמו עדיין מהרו להירשם) נסגרהההרשמה לכרמיאל  –הרשמה לתחרויות אימונים (1)
 שופט ראשי, איל אריה –הכנות לתחרות  (3)
 FIRST Tech Challengeהתנדבות בתחרויות  (2)
 !טופס חובה –טופס ויתור והסכמה  (4)
 !עדכון תוכנה (5)

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZWWZKM2VfdzhNUjA/view?usp=sharing
https://docs.google.com/a/firstisrael.org.il/forms/d/e/1FAIpQLSfWFoqHWXlKAnVm3azbwKD3996nM8AF7U7_wM6p2lBLQlpWTQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/a/firstisrael.org.il/forms/d/e/1FAIpQLSeFBQqv-gy8Z_tFKg9kZPux3rY2e1IRnVS5DuxYSAxU9Dkwyw/viewform?c=0&w=1
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 או כי עברתם שוב על כל החוקים ולא רק על חוקי המשחק ווד. קראו שוב את שני החלקים של מדריך המשחק

 (.בחלק השני של המדריך 1.4פסקה )קראו שוב גם את כל ההגדרות . הפרטניים

 אולי פספסתם משהו, קראו שוב את כל העדכונים שנשלחו אליכם. 

  עברו על הפורום הרשמי שלFTC בן את י קבוצות ברחבי העולם וכמו"בו תמצאו שאלות רבות שנשאלו ע

 .FIRSTי ועדת המשחק של "התשובות הרשמיות שניתנו ע

 אנא עדכנו אותנו מראש על מנת שנוכל לתת מענה , אם יש בקבוצתכם חברים עם צרכים מיוחדים מכל סוג שהוא

 .טוב לכל צורך

  בחלק הראשון של המדריך 5.2וודאו כי הרובוט שלכם עומד בכל הדרישות המפורטות בפרק. 

 כם תהליך בדיקה ערכו לרובוט של(Inspection ) השנה יש . של החלק הראשון של המדריך 6כמפורט בפרק

השתמשו . בדיקה עצמית/אפשרות לבצע אבחון( גם בעמדת הנהגים וגם בבקר הרובוט) FIRSTבתוכנה של 

 .באפשרות הזו ותקנו כל אפשרות שמופיעה באדום

 .מלא וחתום" n ChecklistRobot Inspectio"עליכם להגיע לתחרות עם טופס : זכרו

  וודאו כי האסטרטגיה שלכם אינה עומדת בסתירה לחוקים המפורטים במדריך או לערכיFIRST . זכרו כי הפרות

אדומים ואפשרות לפסילת / כרטיסים צהובים , חוזרות של חוקי המשחק או התנהגות שאינה הולמת יגררו עונשים

 .משחקים או קבוצה

  י "פורסם עבעדכון ש -באופן ספציפיFIRST משואות"נכתב כי נצפו רובוטים שכדי להפעיל את ה( "beacons )

י העדכון יצאה הנחיה לשופטים להחשיב התנגשויות חזקות שגורמות "עפ. התנגשו בהם ובקירות בעצמה רבה

כמפורט בחלק השני של  G15י חוק "לדפנות המגרש להתכופף כגרימת נזק למגרש ולהעניש את הקבוצה עפ

 .ריךהמד

 בשני החלקים של מדריך המשחק תמצאו כמה דברים שקשורים לבריתות . זכרו שהמשחקים משוחקים בבריתות

למשמעות של כרטיסים צהובים , בין השאר שימו לב לנושא של שימוש בפסקי זמן(. פרט כמובן לאופן הניקוד)

 .ואדומים עבור הברית ועוד

 בולט וכן שיש בו מקום לדגל הברית וודאו כי הרובוט נושא את מספר הקבוצה באופן. 

מומלץ להכין דגל ברית לדוגמה ולנסות את הרובוט כשהדגל מורכב עליו על מנת שלא תגלו בתחרות כי : שימו לב

 !שימו לב כי בתחרויות האימונים על כל קבוצה לבנות לעצמה דגל. הדגל מפריע לפעילות הרובוט

:  ישורהנחיות לבניית דגל תוכלו למצוא במסמך שבק

-for-http://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/instructions

flags.pdf-alliance-making 

 לא תרצו להגיע לשלב . וודאו כי הטלפון המורכב על הרובוט נגיש באופן שיאפשר גם גישה למסך אבל גם טעינה

 ...הגמר ואז להפסיד כי נגמרה הסוללה

 ביום התחרות
 .הקפידו על סדר באזור הפיט. על הניקיון ועל שלימות המתקן, שמרו על המקום המארח את התחרות

 הקפידו להגיע בזמן
מטענים לטלפונים וכל דבר אחר , סוללה רזרבית, ציוד לתיקון הרובוט, הביאו אתכם את כל הציוד הנדרש כולל משקפי מגן

 .שאתם עלולים להזדקק לו
 .אבל גם עם המון סבלנות, עם המון מצב רוח, בואו עם המון אנרגיות חיוביות
 .י מתנדבים שעושים כל שביכולתם להצלחת האירוע"זכרו כי כל התחרות מנוהלת ע

 .קבלו בהבנה תקלות ונסו לסייע לנו להתגבר עליהן
אבל צילום שכזה לא יוכל לשמש  (כל עוד אין הפרעה להתנהלות המשחקים או האירוע)צילום התחרות מותר בהחלט 

 .כחלק מטיעון במקרה של ערעור על תוצאות משחק
 .הקפידו למלא אחר ההנחיות שתקבלו בתדריך בבוקר התחרות

 
 Tech Challenge FIRSTהתנדבות בתחרויות 

 
מתנדבים  אנו שמחים על הרצון של! השיבוצים וההכשרות יצאו לדרך, ההרשמה להתנדבות לתחרויות האימונים בעיצומה

 .ומתנדבות רבים לקחת חלק משמעותי בתחרויות
  

  3רוב התפקידים מאוישים וחסרים לנו רק , נסגרה -31.13ההרשמה להתנדבות בתחרות במבשרת ציון robot 

inspectors – אם אתם חושבים שאתם מתאימים לתפקיד זה אנא שלחו מייל פרטי ל-ftc@firstisrael.org.il 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
http://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/2016-2017-season/robot-inspection-checklist.pdf
http://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/instructions-for-making-alliance-flags.pdf
http://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/instructions-for-making-alliance-flags.pdf
ftc@firstisrael.org.il
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  3', אדג'ג 1, שופטי זירה 6: דים פתוחים להרשמהתפקי – 16.1כרמיאל field inspectors , ותפקידים נוספים– 

 .ההרשמה לכרמיאל בעיצומה

  3, שופטי זירה 3: תפקידים פתוחים להרשמה – 6.3דימונה field inspector , 1 score keeper  . שאר

 !תודה לכולם. התפקידים מאוישים

  אנו נשמח להרשמה של מתנדבים שהתנסו לפחות  –פת לכלל התפקידים יש צורך בהרשמה נוס -3.2אליפות

 .בתחרות אימונים אחת בכדי לבצע תפקיד באליפות

  
אנא . רוח זו מאפשרת את העשייה המדהימה שמתרחשת בכל הארץ  FIRSTרוח ההתנדבות היא הבסיס של כלל תכניות 

 .אירועיםקהילה וחברים נוספים להתנדבות ב, עזרו לרתום את הקבוצות
  

  כאן  - TECH CHALLENGE FIRSTהירשמו עכשיו להתנדבות בעונת 
  
  

 ! טופס חובה –טופס ויתור והסכמה 
 11לתלמידים מתחת גיל . אנו מזכירים שעל מנת לקחת חלק בתחרות על כל משתתף לחתום על טופס ויתור והסכמה

או / ל מנטור הקבוצה לוודא החתמת כל המשתתפים ו ע!קישור לטופס אלקטרוני נמצא כאן. י הוריהם"ימולא הטופס ע
 .ולהגיע עם ההעתקים לתחרות הוריהם

 !כאןהקליקו  -להורדת טופס האישור, על המנטור לשלוח טופס אישור על השלמת התהליך, לאחר מילוי הטופס
 524242466-152או לפקס  FTC@firstisrael.org.ilל כ"את הטופס החתום יש לשלוח לדוא

  
 ן תוכנהעדכו

 The FIRST Tech Challenge is upgrading the pre-release ("beta") v2.4 software (Android Studio 

and MIT App Inventor) to release status on Monday, December 19th, 2016 at 5:00pm Eastern. 

 Note the following items: 

 
o ) https://github.com/ftctechnh/ftc_appTech Challenge github repository, ( FIRSTFor the 

the version 2.4 software will be merged into the "master" branch . 

o For the FIRST Tech Challenge MIT App Inventor, the version 2.4 software will be 

-https://frcailable from the main download page (av

).events.firstinspires.org/ftcimages/2016 

 Details on the changes for v 2.4 will be listed in the README files for the FIRST Tech 

Challenge GitHub repository and the FIRST Tech Challenge MIT App Inventor download page 

as soon as the software is promoted to release status . 

 
 ,של העונה 1-ה  scrimmage -יום ל 12עוד 

 !המון בהצלחה
 

 שראלי FIRST צוות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
http://www.firstisrael.org.il/ftc/page.asp?page=6804
http://www.firstisrael.org.il/userfiles/file/FLL/AnimalAllies/Documents/TeamMantorDeclare_C_R_2017.pdf
FTC@firstisrael.org.il%20%20
https://github.com/ftctechnh/ftc_app
https://frc-events.firstinspires.org/ftcimages/2016
https://frc-events.firstinspires.org/ftcimages/2016

