Comité Português da RoboCup Federation
Regulamento para seleção das equipas júnior portuguesas participantes em
competições internacionais da RoboCup Federation
Introdução
A participação dos alunos das instituições portuguesas em eventos internacionais organizados
pela RoboCup Federation, nomeadamente RoboCup e RoboCupJunior European Championship (Euro
RoboCupJunior), é uma oportunidade única para estes jovens desenvolverem competências sociais,
técnicas e científicas, essenciais para a sua formação, as quais abrangem conhecimentos transversais
às várias disciplinas do seu currículo.
O presente regulamento introduz critérios de seleção que premeiam o mérito e o empenho dos
alunos, mas que também procuram oferecer a oportunidade para que alunos de diversas escolas do
país participem nestes eventos.
Com base nestes princípios, a seleção das equipas Portuguesas para participação em competições internacionais da RoboCup Federation é feita através da aplicação dos critérios de seleção gerais e específicos estipulados pelo Comité Português da RoboCup Federation, neste documento.
artigo 1º
Critérios de seleção gerais
a) A seleção das equipas para competições internacionais da RoboCup Federation é da responsabilidade do Comité Português da RoboCup Federation e é realizada de acordo com a classificação
oficial do Festival Nacional de Robótica (FNR), após validação da Sociedade Portuguesa de Robótica (SPR);
b) Cada Escola/Agrupamento de Escolas, poderá ter selecionadas, no máximo, uma equipa por liga (à
data da entrada em vigor deste regulamento: ligas OnStage/Rescue/Soccer);
c) Quando uma Escola/Agrupamento de Escolas tem mais equipas classificadas em primeiro lugar no
FNR do que o número de ligas do RoboCupJunior nesse momento (três, à data da escrita deste
regulamento), o responsável pela Escola/Agrupamento de Escolas terá de enviar, por escrito, ao
Representante RoboCupJunior em Portugal, a lista das três equipas que vão participar no RoboCup.
d) Quando uma equipa classificada em primeiro lugar no FNR não puder participar no RoboCup, será
convidada a participar no Euro RoboCupJunior;
e) Devido às restrições impostas pelos critérios expressos nas alíneas b), c), d), ou por motivos de falta de meios para participar no evento internacional, uma equipa que se classifique em primeiro lugar
em qualquer uma das ligas, no Festival Nacional de Robótica, pode trocar a sua vaga no RoboCup
por uma vaga na mesma liga/sub-liga no Euro RoboCupJunior.
f) Caso a equipa não aceite o convite, ou não possa ser selecionada (de acordo com os critérios expressos nas alíneas b), c), d) do artigo 1º deste Regulamento) a vaga será atribuída à equipa imediatamente a seguir na classificação geral da respetiva liga/sub-liga.
g) Quando uma equipa se inscreve no FNR através de uma associação, entidade privada, ou outro
grupo organizado, para efeitos de seleção, será tido em conta a Escola/Agrupamento de Escolas,
que os membros da equipa frequentam.
h) O convite às equipas selecionadas é enviado pelo representante de cada liga no Comité Português
da RoboCup Federation ao representante da equipa, através do email indicado no registo da equipa
no FNR.
artigo 2º
Critérios de seleção específicos para o RoboCupJunior
a) A equipa obteve o 1º lugar ou outra melhor classificação na respetiva liga/sub-liga no Festival Nacional de Robótica;
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b) Cada membro da equipa cumpre os limites de idade impostos nos regulamentos oficiais do RoboCup para a respetiva liga/sub-liga, à data de referência para limites de idade que consta nos regulamentos oficiais RoboCup.
c) Cada membro da equipa não acumula mais de três participações no mesmo evento internacional da
RoboCup Federation.
d) Os elementos da equipa selecionada que não cumpram os critérios estabelecidos nas alíneas b) e
c) do artigo 2º, terão de ser substituídos por outros alunos da mesma Escola/Agrupamento de Escolas envolvidos no projeto da equipa apurada, caso contrário será convidada a equipa colocada na
posição seguinte da classificação, até que que todos os membros da equipa cumpram estas condições.
e) A substituição de elementos originais da equipa que participou no FNR carece de autorização do
Comité Nacional. O pedido deverá ser devidamente fundamentado e enviado por escrito ao Representante Nacional RCJ, pelo professor responsável pela equipa. É importante que os alunos que
vão substituir elementos originais da equipa estejam envolvidos no projeto.
artigo 3º
Critérios de seleção específicos para o Euro RoboCupJunior
a) São convidadas a participar no Euro RoboCupJunior as equipas que obtiverem as melhores classificações no Festival Nacional de Robótica, após a seleção das equipas para o RoboCupJunior (de
acordo com o artigo 2º), começando pela classificada a seguir à última selecionada para o RoboCupJunior, até que todas as vagas atribuídas a Portugal, para a respetiva liga/sub-liga do Euro RoboCupJunior estejam preenchidas;
b) Cada membro da equipa cumpre os limites de idade impostos pela respetiva liga/sub-liga, à data de
referência para limites de idade que consta nos regulamentos oficiais RoboCup.
c) A substituição de elementos originais da equipa convidada a participar no Euro RoboCupJunior segue o critério estabelecido na alínea e) do artigo 2º.
artigo 4º
Aceitação do convite
a) A resposta de aceitação do convite de participação num evento internacional RoboCup terá de ser
enviada até oito dias, após a receção, para o representante da RoboCupJunior em Portugal;
b) Para oficializar a aceitação do convite, o responsável da equipa terá de enviar uma declaração assinada pelo diretor da instituição que inscreve a equipa, ou pelo responsável da entidade privada,
comprovando que os membros da sua equipa são alunos da respetiva instituição e cumprem os critérios de participação e limites de idade impostos pela respetiva liga/sub-liga;
c) A declaração terá de ser enviada ao representante da RoboCupJunior em Portugal, através do
email robocupjunior.portugal@gmail.com.
artigo 5º
Inscrição da equipa
a) O representante da equipa terá de enviar uma cópia da inscrição no evento, para o representante
da RoboCupJunior em Portugal, através do email robocupjunior.portugal@gmail.com, até 15 dias,
após a receção do convite.
artigo 6º
Casos omissos e dúvidas

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do presente regulamento são resolvidos pelo Comité Português da RoboCup Federation.
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