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Přihlaste svůj tým do soutěže VEX IQ Challenge Ringmaster ll
Soutěž je určena týmům základních škol a jejím tématem pro rok 2018/2019 je sbírání, přesun a umístění prstenců
do různých cílových prostorů, s různou bodovou hodnotou. Úspěšného prvního ročníku soutěže
se v roce 2018 zúčastnilo 30 týmů škol z celé ČR.

•
•
•
•

Soutěž je určena pro týmy pracující s robotickou stavebnicí VEX IQ
Skupinová výzva – dva týmy ( jedna aliance) mají za úkol spolupracovat a získat společně co nejvíce bodů. Během
této výzvy ovládají týmy své roboty pomocí dálkových ovladačů.
Výzva dovedností robota – složena z dvou částí: umění ovládání robota (pomocí dálkového ovládání) a umění
programování (robot je ovládán autonomně)
Každý zápas trvá 60 sekund

Pro zapojení do soutěže
potřebujete:

•
•
•

Stavebnice VEX IQ Super Kit
Herní pole (dlaždice + mantinely)
Herní elementy pro soutěž Ringmaster

AV MEDIA vám zajistí dodávku stavebnic i financování ze šablon II.
Při zakoupení 5 stavebnic VEX IQ Super Kit nyní získáte herní pole s elementy ZDARMA.

Harmonogram soutěže:
- Registrace týmů do 31. 01. 2019 na soutezvex@avmedia.cz
- Workshop pro registrované školy (vysvětlení pravidel) – březen 2019
- Finále soutěže 25. 06. 2019

Soutěžíme o stavebnice VEX IQ, Prowise All-in-One PC a další krásné ceny.

Více informací na www.avmedia.cz/vexchallenge
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Přihlaste svůj tým do soutěže VEX Robotics Competition
Soutěž je určena týmům středních škol a jejím podtitulem pro rok 2018/2019 je „Turning Point“. Cílem hry je dosáhnout
vyššího skóre než druhá aliance pomocí skórovacích kotoučů, skórovacích vlajek a setrvání robotů v alianci nebo
středového setrvání robotů na platformách.

•
•
•

Soutěž je určena pro týmy pracující s robotickou stavebnici VEX EDR
V zápase proti sobě nastupují dvě aliance (1 aliance = 2 týmy), na konci zápasu se počítají body pro každý tým zvlášť
Zápas trvá 120 sekund = 15 sekund autonomní jízdy bez zásahu operátora a ihned následujících 105 sekund, kdy
robota ovládá operátor dálkovým ovládáním

Pro zapojení do soutěže
potřebujete:

•
•
•

Stavebnici VEX EDR
Herní pole (dlaždice + mantinely)
Herní elementy pro soutěž Turning Point

AV MEDIA vám zajistí dodávku stavebnic i financování ze šablon II.
Do konce ledna 2019 máte možnost pořídit si stavebnici, herní pole a elementy za zvýhodněnou cenu.

Harmonogram soutěže:
- Registrace týmů do 31. 01. 2019 na soutezvex@avmedia.cz
- Workshop pro registrované školy (vysvětlení pravidel) – březen 2019
- Finále soutěže 26. 06. 2019

Soutěžíme o stavebnice VEX EDR, Prowise All-in-One PC a další krásné ceny.
Více informací na www.avmedia.cz/vexchallenge

