Kritériá na výber účastníkov súťaže Robocup 2020 v rámci národného projektu IT
akadémia-vzdelávanie pre 21.storočie mimo BA kraj
1. Zapojenie školy, za ktorú žiak súťaží, do projektu IT Akadémie (0-nezapojená, 30zapojená škola).
2. Zapojenie školy, za ktorú žiak súťaží, do súťaže Robocup v predchádzajúcich
ročníkoch (0-nezapojila, 15-zapojila sa).
3. Zdokumentované zapojenie školy, za ktorú žiak súťaží, v predchádzajúcich ročníkoch,
do inej robotickej súťaže (napr. Robotický Battle, Trenčiansky robotický deň, FIRST
LEGO League, Robotická Liga, G-Robot, RoboRave, Istrobot) (škola sa nezapojila: 0,
škola sa zapojila: za každú súťaž 10, spolu najviac 30).

Kritériá na výber účastníkov súťaže Robocup 2020 z BA kraja
1. Zapojenie školy, za ktorú žiak súťaží, do súťaže Robocup v predchádzajúcich
ročníkoch (0-nezapojila, 15-zapojila sa).
2. Zdokumentované zapojenie školy, za ktorú žiak súťaží, do inej robotickej súťaže
v predchádzajúcich ročníkoch (napr. Robotický Battle, Trenčiansky robotický deň,
FIRST LEGO League, Robotická Liga, G-Robot, RoboRave, Istrobot) (škola sa
nezapojila: 0, škola sa zapojila: za každú súťaž 10, spolu najviac 30).

Postup výberu účastníkov súťaže, ktorým budú preplatené náklady (strava, ubytovanie).
Po uzavretí prihlasovania 12.3.2020 o 11:59 v prípade, že celkový počet prihlásených
tímov prekročí maximálny počet tímov, bude zostavený rebríček prihlásených tímov
podľa času prihlásenia a toho či škola je IT Akadémia partner, bodového hodnotenia
v zmysle predchádzajúcich kritérií.

Výber tímov, ktorým budú preplatené náklady (strava, ubytovanie) sa spraví nasledovne:
1. Z poradia sa zoberie z každej prihlásenej školy jeden tím až do naplnenia maximálnej

kapacity kategórie.
2. V prípade, že bodom 1. nebude naplnená kategória, rovnaké pravidlo bude
zopakované pre druhý tím a potom i ďalšie tímy až do naplnenia maximálneho počtu
tímov.
3. Ak by náhodou bolo prihlásených viac ako 50 rôznych škôl, prednosť majú školy,
ktoré sú IT Akadémia partner a až potom ostatné školy.
4. Organizátor vyhradzuje právo znížiť, respektíve zvýšiť, maximálnu kapacitu kategórie,
ak poradie tímov neumožňuje vybrať práve toľko tímov, aká je kapacita kategórie.

5. V prípade, že vybraný tím odmietne, respektíve zruší svoju účasť na súťaži menej ako

5 dní pred súťažou, jeho miesto organizátor nebude dopĺňať ďalším prihláseným
tímom. Tímy budú informované o ich zaradení, respektíve nezaradení do súťaže
mailom kontaktnej osobe a zverejnením na stránke http://itakademia.sk/sutazerobocup/.
6. Zmeny členov tímu po 20.3.2020 vzhľadom k potrebe registrácie každého účastníka

nie sú povolené. Zmeny pred týmto dátumom sú prípustné len po dohode s
organizátorom.
7. Na základe vyhodnotenia záujmu, zapojenia, školy žiakov do jednotlivých súťaži,
v zmysle predchádzajúcich kritérií, bude vytvorené poradie, v rámci ktorého budú
vybraní účastníci na základe organizačno-technických podmienok (120 súťažiacich
mimo BA kraj+20 súťažiacich z BA kraja) na preplatenie stravy a ubytovania, oddelení
červenou čiarou. V prípade ak, ak do termínu 20.3.2020 vybraný účastník, nepotvrdí
svoju účasť, tak bude vymenený prvým účastníkom pod čiarou, ktorému bude
preplatená strava a ubytovanie v rámci súťaže Robocup 2020.
Tím, škola, ktorá nebude vybraná, má možnosť zúčastniť sa súťaže na vlastné finančné
náklady.

