Beste teams,
Op zaterdag 13 november ben je van harte welkom op onze eerste League Meet van het
Freight Frenzy seizoen. Dit wordt georganiseerd bij Frits Philips lyceum-mavo,
Avignonlaan 1, 5627 GA Eindhoven.
Het programma is als volgt:
09:00 uur:

inschrijving teams

09:00-11:00 uur:

Robotinspectie

11:00-12:30 uur:

Robotwedstrijden

12:30-13:00 uur:

Lunch

13:00-14:30 uur:

Robotwedstrijden

14:30-14:45 uur:

Rangschikking & afsluiting.

14:45 uur:

Einde en opruimen

Belangrijk om te weten:
-

-

-

Tijdens deze League Meet speelt elk team 6 Robot Matches.
Na de Robotinspectie wordt het wedstrijdschema bekend gemaakt.
De hele dag is er een oefenveld beschikbaar.
Om beschadiging van de tafels in de pit te voorkomen, mag er aan deze tafels
niet gesleuteld worden. Hiervoor is een apart technieklokaal beschikbaar van
(geopend van 09:00-14-00 uur).
Er zijn ervaren keurmeesters aanwezig die in een korte zitting vragen zullen
stellen. Zelf kun je tijdens dit gesprek ook vragen stellen aan de juryleden.
Het tijdstip van de beoordelingssessie wordt gepland zodra het Robot Matchschema bekend is. Voor deze sessie word je uitgenodigd door de jury.
Er worden gedurende deze dag foto’s gemaakt die gebruikt kunnen worden voor
publicatiedoeleinden. Indien je daarvoor geen toestemming wilt geven, kan dit
aangegeven worden bij de teamregistratie. Je krijgt dan een button zodat we de
foto’s waarop je zichtbaar bent kunnen verwijderen.
Bij de sluitingsceremonie is er een speciale prijs voor de winnaar van de dag.
Deelnemende teams worden gepubliceerd op onze website.
De horeca is geopend van 10:00-14:00 uur. Daar kun je terecht voor broodjes,
snacks en frisdrank.
Parkeren op het schoolterrein en is uiteraard gratis.
Vergeet niet om een veiligheidsbril mee te nemen.
Vriendelijk verzoek om zelf een verlengsnoer meet te nemen.

Afspraken i.v.m. corona:
Vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen gelden de volgende afspraken:
-

Op vertoon van een geldige QR code wordt toegang verleend.
We vragen bezoekers/deelnemers een mondkapje te dragen.
Bij klachten en/of positieve testuitslag een dringend verzoek om thuis te blijven.

