רשימת תפקידים – מתנדבים FRC
תפקיד
שופטי זירה

פירוט תפקיד
שופטי הזירה צופים במשחקים ,מזהים עבירות ו"מודיעים" עליהן.
הם מחשבים את התוצאה הסופית של המשחקים ומשתתפים
בדיונים לגבי עבירות בלתי ברורות .עובדים תחת השופט הראשי.
ממלאים תפקיד מרכזי בקביעת קצב המשחקים ושמירה על קצב
האירוע .תפקיד זה פעיל פיזית כאשר השופטים עומדים בשולי
מגרש המשחק לאורך על האירוע .נדרשים :בוגרי  FIRSTובני 18
לפחות .מינימום יומיים התנדבות .מ  07:00 -ועד 19:00

הכשרה
הכשרה מקוונת  +מבחן
הסמכה

שופטים פרסים

בעל השפעה על קביעת הפרסים לקבוצות .על השופט לפגוש את
הקבוצות באזור הפיטים ,לקרוא חומר רקע על הקבוצות ולהוות מודל
לחיקוי למתחרים השונים .על השופטים לדאוג להסדרי הנסיעות
והשהות בתחרות בעצמם .נדרשים :מבוגרים שאינם מקושרים
לקבוצת  .FRCמינימום יומיים התנדבות .מ  09:00 -ועד 19:00

הדרכה פרונטלית אחת.

בחינה ושקילה של הרובוטים על מנת להבטיח שכל הרובוטים
אינספקטור
עומדים בחוקי התחרות .קבלת החלטות וקביעת תוצאות הבחינה
(עבר/לא עבר) .רשאי לערוך בדיקות פתע ראנדומליות .עובדים תחת
האינספקטור הראשי ,מספק תמיכה טכנית לקבוצות ומסייע להם
לפתור בעיות טכניות המתעוררות עם הרובוטים .זהו תפקיד פעיל
פיזית ..נדרשים :בוגרי  FIRSTובני  18לפחות .מינימום יומיים
התנדבות :התייצבות ערב לפני (  )22:00 – 18:00לביקורת
ראשונית  +יום התנדבות לפחות (.)16:00 – 07:00
 SCOREKEEPERאחרי על מערכת המגרש במהלך התחרות.
נדרשים :בוגרי  FIRSTובני  18לפחות .מינימום יומיים התנדבות.
מ  07:00 -ועד .19:00

הכשרה מקוונת  +מבחן
הסמכה  +הדרכה
פרונטלית אחת.

הכשרה מקוונת  +מבחן
הסמכה

CSA

יועץ טכני  -במעבר בין הקבוצות פותר בעיות טכניות ,במקרה של
בעיות עוזר לטפל ברובוט והקבוצה בצורה מעמיקה ומעניק גם חוויה
לימודית.
נדרשים :ידע וניסיון מעמיקים בצד הטכני של טכנולוגיית + FRC
תקשורת בין אישית טובה ויכולת לעבוד ולפתור בעיות תחת לחץ.
בוגרי  FIRSTובני  18לפחות .מינימום יומיים התנדבות .מ -
 07:00ועד 19:00

הכשרה מקוונת  +מבחן
הסמכה  +הדרכה
פרונטלית אחת.

QUEUER

מסדר הקבוצות אחראי על ניהול תנועת הקבוצות אל ומהמגרש,
במסגרת התפקיד עלייך להציב את הקבוצות במקומות הנכונים לפני
תחילת כל משחק ולמנוע כניסת אנשים ללא אישור לזירה .תפקיד
זה הינו תפקיד פיזי אשר מהווה עמדת מפתח בהבטחת קצב
משחקים טוב ובשמירה על לוח הזמנים.
נדרשים :מגיל  16לפחות .מינימום יום התנדבות .מ  08:00 -ועד
19:00
תיקון ואיפוס הזירה לאחר כל משחק.
תפקיד קריטי בקצב זרימת המשחקים ושמירה על קצב האירוע.
התפקיד דורש ביצוע יעיל ומדוייק והוא עשוי להיות פיזי מאוד -
בהתאם לאביזרי המשחק העונה .נדרשים :מגיל  16לפחות.
מינימום יום התנדבות .מ  08:00 -ועד 19:00

הדרכה בבוקר התחרות.

FIELD RESET

Pit admin

לספק הוראות ,הנחיה ,מידע ועזרה לקבוצות בפיטים .זהו תפקיד
אקטיבי ודינאמי בשטח התחרות .נדרשים :מגיל  18לפחות.
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יועץ בטיחות

מינימום יום התנדבות .מ  07:00 -ועד 19:00
יועצי בטיחות מעורבים בהערכות הבטיחות במהלך כל האירוע.
עליהם לעודד התנהגות ועבודה בטוחה במהלך האירוע בעזרת
"מטבעות בטיחות" ולקדם עבודה בטוחה כדרך חיים .יועצי בטיחות
יעברו הדרכה מאת יועץ הבטיחות הראשי ביום התחרות .נדרשים:
מגיל  18לפחות .מינימום יום התנדבות .מ  07:00 -ועד 19:00
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