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REGRASESPECÍFICAS
JUNIOR

Registo das Equipas

Cada equipa tem que assinar um código de conduta quando se registar no evento (além do termo de
responsabilidade).

A cada equipa será atribuído um horário para treinos e devem cumprir esses tempos.

Cada equipa escolhe um porta-voz.

Acesso a pista de treinos

Existirão pistas de treinos, com dimensões regulamentares, disponíveis para todas as equipas, para além
dos horários em que decorrem as provas..

Entrevista

As entrevistas são realizadas antes das provas. É o primeiro contacto entre o júri e as equipas, para uma
abordagem sobre o trabalho que cada uma delas vai apresentar. Servem para esclarecer determinados
pormenores, confirmar o nível de conhecimento e envolvimento dos elementos que constituem cada
uma das equipas, de forma a permitir atribuir o prémio do júri.

Poster

Com o objetivo de promover a troca de ideias entre equipas, e divulgar o trabalho destas ao público em
geral, todas as equipas terão que criar um poster sobre o seu trabalho.

Avaliação

As folhas para pontuação das provas serão conforme as constantes no site oficial do RoboCup Júnior.

Apuramento para o RoboCup Júnior

Como será do conhecimento da maioria das equipas, as regras internacionais do RoboCup Júnior
obrigam a que os robôs sejam desenvolvidos pelas próprias equipas ou, caso sejam baseados em kits
comerciais, que tenham sido alterados pelas mesmas equipas.

Não há nenhum interesse em limitar a entrada das equipas no ROBÓTICA 2014 com base nestes
pressupostos, mas de forma a evitar conflitos com as regras internacionais, tem que ser determinadas
quais as equipas que se qualificam para o RoboCup. Por isso vão ser consideradas equipas
completamente aptas a competir nas provas internacionais do RoboCup Júnior, e equipas que se
baseiam em kits comerciais, sem alterações, logo não aptas a participar na competição internacional do
RoboCup Junior. Esta validação será efetuada pelo júri da prova durante as sessões de apresentação das
equipas.

Fica, no entanto, aqui um apelo para que as equipas façam os esforços necessários para poderem ser
consideradas aptas para participar no RoboCup.


