XVIII Latin American Robotics Competition / XVII Brazilian Robotics Competition
October 22-26, 2019 Rio Grande / RS

TERMO DE COMPROMISSO
Prezados Senhores responsáveis por equipes inscritas para competir na LARC/CBR 2019 nas categorias
da RoboCupJr (Robocup Junior).
Temos como objetivo promover uma competição saudável e com o foco no aprendizado e na troca de
conhecimento entre alunos de ensino fundamental e médio/técnico, através da integração de equipes de diferentes
escolas e estados, reunidos em um grande evento como este.
Para garantirmos que o evento transcorra sem prejuízos para nenhuma equipe, devido ao não conhecimento
das regras de conduta que deverão ser seguidas durante o evento, preparamos este documento, que deverá ser
lido e assinado pela direção da escola participante ou por seu representante legal, com reconhecimento de firma.
Seguem as orientações:
1. Um participante só poderá fazer parte de uma equipe na competição. Isso é referente às categorias da RCJ
e OBR.
2. Não é permitida a participação de competidor que esteja cursando ou matriculado no Ensino Superior.
3. Os estudantes participantes da CBR devem ter idade entre 12 e 19 anos (tendo 1º de julho de 2019 como
referência).
4. As equipes vencedoras na CBR 2019 se classificam para participar da RoboCupJr mundial em 2020, desde
que cumpram os critérios descritos nas letras a seguir:
a. Os estudantes membros das equipes devem estar cursando o ensino médio/técnico e/ou ter idade entre
13 e 19 anos completado antes de 1º de julho de 2020.
b. Será permitida a participação de alunos que estiverem cursando o 1º ano do ensino superior, desde
que não tenham completado 20 anos até 1º de julho de 2019.
c.

Conforme as regras internacionais da RCJ, a quantidade de membros para participar do mundial 2020
é a seguinte: 04 membros para o Soccer, Rescue Maze e CoSpace Rescue; e 05 membros para o
OnStage.

d. Caso seja necessária a substituição de membros da equipe campeã para a participação do mundial,
essa mudança só poderá ocorrer com 50% dos componentes da equipe e deve ser feita em
conformidade com os itens 4.a, 4.b e 4.c. Essa substituição é de responsabilidade da instituição de
ensino ao qual a equipe representa.
e. O custo da participação da equipe no mundial (despesas com passagens, traslados, inscrições,
interpretes, quando for o caso, etc) é de responsabilidade da instituição/equipe classificada.
f.

A equipe classificada para o mundial deverá confirmar a participação ou não no evento até o dia 31 de
janeiro de 2020 à RCJ Brasil. Caso a equipe não confirme, a vaga então será oferecida para a equipe
classificada na sequência.

g. Caso a equipe vencedora confirme a participação no mundial e não participe, a instituição, caso vença
novamente, não terá direito à vaga do mundial por um ano.
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5. Na área reservada aos competidores NÃO é permitida a presença de técnicos, professores, pais ou qualquer
outro acompanhante, salvo se autorizado pelo Chair da categoria. O não cumprimento desta regra poderá
desclassificar imediatamente a equipe da competição.
6. Os participantes deverão apresentar no check-in do evento a seguinte documentação:
a. RG ou outro documento oficial com foto que comprove a data de nascimento;
b. Carteira escolar ou outro documento da escola (Atestado de Matrícula assinado e com carimbo) que
comprove que o aluno está matriculado na instituição;
c.

Este documento (TERMO DE COMPROMISSO) assinado pela direção da escola ou seu representante
legal com reconhecimento de firma em cartório;

d. Termo de Participação e Uso de Imagem por participante, assinado pelos pais e/ou responsáveis legais
para participantes menores de idade ou pelo próprio participante se maior de idade.
7. Cabe aos professores/técnicos responsáveis pelas equipes garantir que as regras das categorias da
RoboCupJr em que vão participar tenham sido lidas por todos os participantes e deverão ser seguidas
durante a competição, a fim de evitar situações que possam prejudicar a equipe.
8. Caso seja necessária alguma mudança das regras, será realizada uma reunião com o Chair da categoria,
com os professores responsáveis pelas equipes e com os capitães dos times. Para que as regras sofram
qualquer alteração é necessário o aceite de todos os representantes das equipes presentes na reunião.
Depois de alteradas, as regras válidas na competição são as acordadas na reunião. Caso alguma equipe
fique sem representantes na reunião, esta deverá solicitar ao Chair a lista de presença contendo a Memória
de Ata da Reunião para tomar ciência de possíveis modificações acordadas nas regras da competição.
Representantes que não comparecerem à reunião assumem que aceitam o que ficar acordado por
unanimidade dos que se fizerem presentes.
Declaro que li e me responsabilizo pelo cumprimento das regras de conduta por todos os membros da equipe da
instituição de ensino: _________________________________________________________________________.
(Nome da Instituição de Ensino)
Nome do Diretor/ Representante Legal: ___________________________________________________________

Local, data: ___________________________________________________________.

___________________________________________________________
Assinatura da Direção/Representante Legal – (com reconhecimento de firma)
ATENÇÃO: Este documento deverá ser impresso, enviado por e-mail para organizacao@cbrobotica.org e apresentado
no check-in da equipe juntamente com os demais documentos solicitados pela organização do evento.
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