
Pavel Petrovic <pavel.petrovic.level2@gmail.com>

Fwd: Robocup 2021 - Rescue Simulation(CoSpace)
1 message
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To: ondrej@spse-po.sk, "Kandrac, Matej" <kandrac@spse-po.sk>, baludansky@spse-po.sk, vargovciks@spse-po.sk,
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Dobrý večer, preposielam info o súťaži

Sme radi, že ste sa prihlásili na Robocup Slovensko 2021 v kategórii Rescue Simulation. V tejto náročnej dobe je
aj dištančný Robocup malý zázrak, tak verím, že si ho spoločne spríjemníme.
Dovoľte mi, aby som Vás upozornil na pár dôležitých vecí.
Súťaž bude prebiehať vo štvrtok 6.5. v čase 9:00 - 13:00 na mapách navrhnutých pre rok 2021 (link je v
propozíciách súťaže)

Link na míting Robocup SK 2021 - Rescue simulation (CoSpace)
Štvrtok, 6. mája · 9:00am – 1:00pm
Pripojovacie údaje Google Meet
Odkaz na videohovor: https://meet.google.com/xot-kfoo-jkk

Najskôr sa uskutoční kvalifikačné kolo "každý s každým jeden zápas" na mapách Preliminary 2021.
Kto bude v ktorom zápase modrý a kto červený vylosujeme v stredu na prípravnom mítingu od 18:00

Link na prípravný míting Rescue Simulation - preparatory meeting
Streda, 5. mája · 6:00 – 7:00pm
Pripojovacie údaje Google Meet
Odkaz na videohovor: https://meet.google.com/tei-ncjo-prf

Po kvalifikačnom kole bude nasledovať finálová časť na mapách Advanced 2021
Na mítingu v stredu dohodneme model finálovej časti.
Možnosti sú:
1. Vyraďovačka Semifinále -> Boj o 3.miesto + Finále
2. Každý s každým jeden zápas (farbu si vyberá lepší z kvalifikačného kola), výsledky oboch kôl sa sčítajú

Link na rozlosovanie a výsledky turnaja
https://drive.google.com/file/d/1U3V0qSfvxcWl9yq8g8z05qrtNcbZbjny/view?usp=sharing

Link na zložku, kam budete posielať svoje súťažné DLL súbory
https://drive.google.com/drive/folders/1xvGX2LCVdFmk51QpW0jQIIav-of2r04j?usp=sharing

DLL súbor má byť pomenovaný názvom tímu. Po spustení sa meno tímu má objaviť v hracom pláne.
Odporúčam pripájať index, prípadne označenie farby, aby ste vedeli, či je nahratá správna verzia.

Kalibračné screenshoty alebo data pošlem v stredu počas dňa, aby sme večer mohli otestovať, či vám všetko beží
tak, ako má.
Možno som na niečo zabudol, tak sa pýtajte reakciou na tento mail, prípadne telefonicky 0905536203
Prajem pekný deň.

S pozdravom

Ing. Peter Vargovčík
učiteľ odborných predmetov
vedúci vzdelávacej oblasti IT
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