Jaguar Primary School Challenge – 2019/2020
Jaguar Primary School Challenge - ročník 2019/2020
Tento dokument odsúhlasil a jeho zverejnenie schválil výbor pre pravidlá súťaže Jaguar Primary School
Challenge. Všetky schválené úpravy sa oficiálne zverejnia ako doplnkové predpisy prostredníctvom
internetovej stránky Jaguar Primary School Challenge. Tento dokument a všetky budúce verzie budú
dostupné na www.jlr.jaslovensko.sk/zakladneskoly. V mene celého tímu vám prajem veľa šťastia a zábavy pri
súťaži!
Victoria Perry
vedúca vzťahov s komunitami - Jaguar Land Rover
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Zmeny pravidiel v porovnaní so sezónou 2018/19
Každý rok sa snažíme na základe spätných väzieb účastníkov meniť veci tak, aby boli čo najaktuálnejšie
a zrozumiteľnejšie. Ak pri pravidle zbadáte symbol „NEW!“, znamená to, že toto pravidlo sme na aktuálny
školský rok 2019/20 upravili. Prečítajte si ho mimoriadne pozorne.

Čo je súťaž Jaguar Primary School Challenge?
Jaguar Primary School Challenge (JPSC)
je súťaž, v ktorej si žiaci základných škôl z celej
krajiny vytvárajú 3-6-členné tímy, ktoré medzi
sebou súťažia. Súťaž je otvorená pre žiakov
vo veku 5-11 rokov. Hlavnou úlohou súťažných
tímov je na navrhnúť a vyrobiť čo najrýchlejšie
auto.
Súťaž Jaguar Primary School Challenge
financuje spoločnosť Jaguar Land Rover.
Projekt podporuje od jeho začiatku, teda od
roku 2000. Jaguar si uvedomuje potrebu
podporovať a motivovať mladých ľudí, aby
nadobudli skúsenosti a zručnosti, ktoré pri
výrobe
špičkových
vozidiel
potrebujú
automobilové spoločnosti ako napríklad Jaguar.

Národné finále súťaže JPSC 2019
19. jún 2019, Nitra

„Jaguar sa venuje podpore novej generácie inžinierov a to najmä projektami ako Jaguar Primary School
Challenge. Rozvíjajú kľúčové schopnosti a inžinierske procesy, ktoré u našich konštruktérov hľadáme.
A ak žiaci základných škôl tieto schopnosti získajú už v mladom veku, znamená to, že strojárstvo bude
mať jasnú budúcnosť.“
Victoria Perry, vedúca odboru globálneho dopadu spoločnosti Jaguar Land Rover
V tomto dokumente nájdete všetky informácie, ktoré o súťaži potrebujete, ako aj odpovede na všetky vaše
otázky. Ak by ste sa chceli o súťaži dozvedieť viac, môžete kontaktovať koordinátora súťaže na Slovensku,
ktorým je Junior Achievement Slovensko, n.o. (JA Slovensko, n.o.):
Katarína Palečková

Eva Vargová

PR & projektová manažérka
Junior Achievement Slovensko, n.o.

Riaditeľka Junior Achievement Slovensko, n.o.

Tel: 0915 260 410
Email: paleckova@jaslovensko.sk
Web: www.jlr.jaslovensko.sk/zakladneskoly

Tel: 0903 233 304
Email: vargova@jaslovensko.sk
Web: www.jlr.jaslovensko.sk/zakladneskoly

Webstránka súťaže v Anglicku: www.primaryschoolchallenge.com.
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Internetová stránka s informáciami k súťaži
Internetová stránka súťaže Jaguar Primary School Challenge obsahuje všetky relevantné informácie, ktoré
žiaci a učitelia potrebujú na účasť v súťaži, vrátane odkazu na softwér, dokumentácie súťaže, informačné
videá a aktuality v projekte.
Informácie v slovenskom jazyku nájdete na webstránke www.jlr.jaslovensko.sk/zakladneskoly alebo, prosím,
kontaktujte koordinátorku súťaže na Slovensku:
Katarína Palečková
Junior Achievement Slovensko, n.o.
Tel: 0915 260 410
Email: paleckova@jaslovensko.sk
Web: www.jlr.jaslovensko.sk/zakladneskoly
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Kam by ste sa s JPSC mohli dostať?
Keď žiaci postúpia na strednú školu, budú môcť svoje znalosti v odboroch STEM (veda, technika, inžinierstvo
a matematika) ďalej rozvíjať a súťažiť. Vytvoria tím a zúčastnia sa súťaže pre stredné školy Land Rover 4x4
in Schools. Budú mať následne možnosť súťažiť na národnom finále, z ktorého majú možnosť postúpiť na
medzinárodnoé finále. Víťazi z 20 krajín celého sveta sú následne pozvaní na svetové finále, počas ktorého
budú bojovať o titul svetového šampióna v súťaži Land Rover 4x4 in Schools.

Viac informácií nájdete na stránkach:
www.jlr.jaslovensko.sk/zakladneskoly a www.primaryschoolchallenge.com.
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Súťaž
Táto príručka obsahuje všetky potrebné informácie od spustenia prihlasovania do projektu a jeho
predstavenia vašej škole až po súťaženie na finále.
Žiaci majú vytvoriť 3-6 členné tímy, ktoré majú povinnosť zhotoviť pretekárske auto z kartónu s hmotnosťou
160 g/m2. Autíčko musí mať kolesá, karosériu a dokonca aj miniatúrneho vodiča. Navrhnú karosériu pomocou
softvéru na výrobu šablón, ktorá je vhodná na štandardný podvozok, a potom svoje návrhy vytlačia a vyrežú
z papiera. Z týchto súčastí budú schopní poskladať súťažné auto. Môžete použiť cameo rezačky, nie sú však
povinné.
V sezóne 2019/2020 sa národné finále projektu Jaguar Primary School Challenge bude konať
22. apríla 2020 v nitrianskom závode Jaguar Land Rover. V prípade potreby si organizátor súťaže
vyhradzuje právo vyhlásenia výberového konania tímov do finále. Podrobnosti o dátumoch, miestach konania
a doplnkových informáciách ohľadom národného finále nájdete na
www.jlr.jaslovensko.sk/zakladneskoly.
Ak sa neurčí inak, finále bude prebiehať podľa nasledujúceho plánu:
07:00 – 09:00
09:30 – 09:50
10:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:00
15:00

Príchod tímov a príprava priestorov v depe
Privítanie
Hodnotiaca časť I
Prestávka – bude zabezpečené občerstvenie
Preteky
Porada rozhodcov
Vyhlásenie výsledkov
Koniec podujatia
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Ako začať
Na tejto schéme uvidíte, ako pri zapojení do súťaže postupovať:

1. PREČÍTAJTE SI PRAVIDLÁ!
• Postupne si po odsekoch prečítajte tieto pravidlá, aby ste mali návrh vhodný na súťaž. MIMORIADNU
pozornosť venujte Technickým predpisom, ktoré vysvetľujú, ako presne máte svoje auto navrhnúť.

2. Prihláste svoj tím na: www.jlr.jaslovensko.sk/zakladneskoly
• Prihláste svoj tím vyplnením registračného formulára. Potom vás bude kontaktovať člen tímu JA Slovensko
s ďalšími poknmi. Registračný formulár nájdete na jlr.jaslovensko.sk/zakladneskoly.

3. Stiahnite si CAD súbory z www.jlr.jaslovensko.sk/stiahnut
• Existujú 2 JPSC CAD súbory, ktoré si môžete stiahnuť na uľahčenie výroby svojho auta. Sú to:
PODVOZOK a KRYT MOTORA. Dajte si pozor, aby ste si stiahli správny typ súboru pre svoj
automobil.

4. Navrhnite pretekárske auto budúcnosti
• Navrhnite aerodynamickú karosériu. Nezabudnite, že v tejto fáze nie je žiaden nápad príliš šialený.
Pri kreslení skúste experimentovať.
Potom svoje rukou kreslené náčrty zmeňte na presný 2D CAD model, ktorý sa dá vytlačiť!

5.Vyrobte svoje auto
• Skôr, ako svoje konečné auto vyrežete, overte si, či je váš návrh úplne v súlade s pravidlami.
Najprv si rukou alebo CNC strojom vyrobte skúšobný model svojho auta, potom návrh dolaďte a vytvorte
konečný výrobok!

6.Vytvorte si 10-stranové portfólio
• Rozhodcovia si v deň súťaže budú chcieť pozrieť 10-stranové portfólio vo formáte A4. Malo by
obsahovať náčrty a obrázky modelov, 2D CAD prácu a testovanie. Nimi odprezentujete, ako ste navrhli,
vyvíjali a vyrobili svoje auto.

7.Vytvorte 8-minútovú ústnu prezentáciu
• Ako tím musíte spoločne zostaviť ústnu prezentáciu, ktorá trvá najviac 8 minút. Pomôcť si môžete
prezentáciou v PowerPointe, ale základom je hovoriť priamo rozhodcom!

8.Vytvorte výstavku na stôl vo vašom priestore v depe
• Každý tím bude mať k dispozícii svoj priestor v hlavnej miestnosti, ktorý bude tvoriť stôl (presné rozmery
stola dostane každý tím v dostatočnom predstihu) a priestor okolo neho. Najkrajšie vyzdobený stôl bude
ocenený vlastnou kategóriou.

9. Zúčastnite sa národného finále súťaže - 22. 4. 2020
• Pripravte sa na finále! Nezabudnite aj oddychovať a ten deň si užiť, veľa sa usmievať a ukázať, čo vo vás je.
Viac údajov o finále nájdete na stránke www.jlr.jaslovensko.sk.

Veľa šťastia!
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Vybavenie
Kde získať softvér, hardvér a spotrebný materiál
Organizátor prihláseným tímom zabezpečí: pretekársky systém F1, trať a potrebné vybavenie na zostavenie
auta (štartovný balíček na zostavenie 2 áut: kolesá 8x, tyč 4x).
Ak by ste si chceli kúpiť niektoré z tohto vybavenia (napr. rezačku Silhouette Cameo Cutter – nie je
povinná), prosíme, navštívte našu stránku alebo požiadajte o ponuku spoločnosť Denford Ltd:
Denford Limited,
JPSC Sales,
Armytage Road
Brighouse
West Yorkshire
Spojené kráľovstvo

E: sales@denford.co.uk
W: www.denford.co.uk

Ak si chcete pozrieť ceny a kúpiť spotrebný materiál: https://isupply3d.com/F1-In-Schools/F1-InSchools-Consumables

Rezačka Silhouette Cameo 3 12“: 266,66 GBP (kód výrobku:
BI01819CS3)

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Na starších počítačoch musíte použiť verziu
2.9.45 softvéru Silhouette Studio Design (staršiu verziu). Na nových
počítačoch si jednoducho stiahnite a použite najnovší softvér. Softvér je
ZADARMO a stiahnuť si ho môžete na www.silhouetteamerica.com
Môžete použiť aj softvér Techsoft 2D Design alebo Master Robo.

Náčrt návrhu
Súťažný tím má za úlohu skúmať, navrhnúť, vyrobiť, otestovať, propagovať a pretekať s čo najrýchlejším
autom, ktoré je poháňané stlačeným vzduchom. Je potrebné každému členovi tímu v skupine zadať
pracovnú úlohu. Ideálne, aby každý člen mal jednu úlohu:
•

Vedúci tímu (najviac 1 osoba)
Zodpovedá za riadenie tímu, zabezpečuje, že primárne a záložné auto sú pripravené na súťaž.
Vedúci tímu úzko spolupracuje so všetkými členmi tímu, keď treba, ponúka im pomoc, vrátane
propagácie, marketingu, výroby a sponzorstva.

•

Výrobný špecialista
Zodpovedá za poradenstvo členom tímu o výrobe vozidla a obmedzeniach výrobných procesov.
Výrobní špecialisti musia spolupracovať s projektantmi, aby hlásili a pomáhali riešiť všetky problémy
so stavbou auta.

•

Projektant
Zodpovedá za výzor a aerodynamické vlastnosti návrhu auta. Projektanti musia spolupracovať
s výrobnými špecialistami, aby sa zabezpečilo, že ich nápady sa budú dať zrealizovať.
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•

Dizajnér
Zodpovedá za výber farebných schém na vozidle, vrátane špeciálnych označení sponzorov, spolu
so záverečným vytvorením grafiky, ako aj za ďalšie marketingové materiály. Dizajnér spolupracuje
s projektantom, aby zabezpečili, že farebné schémy sa hodia na tvar vozidla.

Pri návrhu, výrobe, príprave a súťažení existuje toľko úloh, ktoré treba zvládnuť, že tímová
práca bude pre váš úspech kľúčová.
Skutočný pretekársky tím je úspešný preto, že všetci členovia sa naučia spolupracovať
a navzájom podporovať. Nezabudnite, že nik z vás nie je dôležitejší ako ostatní členovia tímu!
PRAVIDLÁ SI VEĽMI DÔKLADNE PREČÍTAJTE A PREŠTUDUJTE,

AŽ POTOM ZAČNITE NAVRHOVAŤ A STAVAŤ SVOJE AUTO.
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Čo je to rýchle auto?
Rýchle autá majú rôzne tvary a veľkosti. Skôr, ako začnete pracovať na vlastnom návrhu, preskúmajte
čo najviac rýchlych áut a porovnajte ich tvary, veľkosti a výzor. Tak zistíte, čo by pre vás bolo najlepšie. Potom
bude vašou úlohou navrhnúť to najrýchlejšie auto podľa vašich predstáv.
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Výroba podvozku a krytu motora
Nasleduje presný návod na výrobu podvozku a krytu motora. Prosíme, pred stavbou si stiahnite zo stránky
www.jlr.jaslovensko.sk/stiahnut čisté šablóny a pozrite si on-line videoklipy.

1. Čo potrebujete

2. Stiahnite si výkresy
z www.jlr.jaslovensko.sk/stiahnut

4. Zlepte kryt motora

5. Zložte podvozok podľa
dierkovania

7. Zošívačkou upevnite kryt motora na
mieste, z každej strany dvoma sponami.

8. Dlhou zošívačkou upevnite dlhú
záložku k podvozku

10. Záložky podvozku na oboch koncoch11. Zošívačkou cez záložky vytvorte pevnú
karosériu
zalepte a spevnite zošívačkou.
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE
Na každom národnom finále, musia koordinátori pred pretekmi osobne skontrolovať, či sú pretekárske autá
bezpečné. Prosíme, skontrolujte, či sú autá správne zložené podľa tohto dokumentu a či je kryt motora
ku podvozku upevnený piatimi (5) spinkami. Do krytu motora sa na národnom finále bude vkladať
4-gramová bombička s CO2. Preto je potrebné, aby kryt bol správne upevnený a bombička nemala možnosť
z toho krytu vypadnúť. Na národnom finále rozhodcovia každé auto prezrú a rozhodnú, či môže bezpečne
súťažiť.

ČLÁNOK 1 - VÝKLAD POJMOV
V dokumentácii a počas národného finále Jaguar Primary School Challenge sa bude používať zvláštna
terminológia a výrazy:
1.1

JPSC (Jaguar Primary School Challenge)

1.2

Článok
Každá časť akejkoľvek dokumentácie sa označuje ako článok. Dokumentácia súťaže Jaguar Primary
School Challenge je tak v súlade s dokumentáciou Medzinárodnej automobilovej federácie
(Fédération Internationale de l'Automobile, FIA).

1.3

Parc Fermé
Uzavretá oblasť, kde sú uložené všetky primárne a záložné pretekárske autá, aby sa predišlo
neoprávnenej manipulácii, a zároveň sú tam k dispozícii rozhodcom na technickú prehliadku. Tento
priestor môžete nájsť označený aj ako časť Scrutineering. (Vo francúzštine tento výraz znamená
„uzavretý park“).

1.4

Harmonogram súťaže
Súčasťou programu národného finále bude podrobný časový harmonogram hodnotených kategórii.
To znamená, že každý tím bude vedieť, v akom čase bude prebiehať hodnotenie a kde sa má dostaviť.

1.5

Čas prejazdu
Hodnota „čas prejazdu“ je skutočný čas, ktorý potrebovalo auto v súťaži Jaguar Primary School
Challenge na to, aby prešlo po trati od jej začiatku po koniec. Meraný je od momentu spustenia
štartovacieho zariadenia až po chvíľu, keď auto prejde cieľovou čiarou.

1.6

Celkový čas
Hodnota „celkového času“ sa zobrazuje na veľkom displeji umiestnenom na štarte. Tento čas
je súčtom hodnoty „času prejazdu“ a hodnoty „reakčného času“, ktorý sa zobrazuje na spomínanom
displeji. Pri skúšobných jazdách, v ktorých sa používa automatický štartovací režim, je hodnota
reakčného času nulová.

1.7

Reakčný čas
Hodnota „reakčného času“ sa počíta od momentu zhasnutia piatich (5) štartovacích svetiel
do momentu stlačenia štartovacieho tlačidla vodičom. Táto hodnota sa zobrazuje v poli reakčný čas
na displeji umiestnenom na štarte.

1.8

Prvky projektu
Sú to všetky materiály, ktoré tím odprezentuje v rámci svojho vstupu k jednotlivým hodnoteniam.
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ČLÁNOK 2 – VŠEOBECNÉ PREDPISY
2.1

Váš tím musia tvoriť 3-6 žiaci.

2.2

Škola môže do projektu zapojiť ľubovoľný počet tímov, avšak národného finále sa môžu zúčastniť
maximálne tri tímy z jednej školy. Maximálny počet všetkých súťažných tímov na národnom
finále je 25.
V prípade, že do národného finále sa neprihlásia všetky zapojené školy v projekte,
organizátor súťaže informuje ostatné školy, že môžu prihlásiť na národné finále viac tímov.

2.3

Tím musí na vyrobenie vašich návrhov karosérie použiť softvér Techsoft 2D Design, Silhouette
Studio
alebo
Master
Robo.
Podrobnosti
o
získaní
softvéru
nájdete
na
http://www.jlr.jaslovensko.sk/zakladne-skoly/na-stiahnutie/. Potom môžete karosériu vyrezať na
rezacom plotri, ktorý kartón perforuje, ale nereže. Rezačka nie je povinná, môžete použiť aj
nožničky alebo iný systém rezania či vystrihovania.

2.4

Každé auto musíte vyrobiť vo vašej škole.

2.5

Každý tím musí na národné finále priniesť dve rovnaké autá - pretekárske auto a rovnaké záložné
auto.

2.6

Každý tím musí vypracovať portfólio, v ktorom bude mať prvé návrhy, vývoj návrhu a dôkazy
o testovaní autíčka. Na národné finále sa vyžaduje najviac 10 strán formátu A4 (strany obálky
a obsah sa NEZARÁTAVAJÚ).
Upozornenie: môžete mať buď najviac 5 obojstranných listov alebo 10 jednostranných
listov. Portfólio tímu musia odzrkadľovať rozsah aktivít a práce, ktorú tím počas projektu
preukázal. Dôrazne preto odporúčame, aby tím zahrnul do portfólia celú svoju prácu počas
projektu a aby na každej strane uviedol logo a názov tímu.

2.7

Každý tím si musí pripraviť ústnu prezentáciu. Na finále sa tímom poskytne najviac 8 minút.
Zúčastniť sa musia všetci členovia tímu.

2.8

Na národnom finále každý tím dostane stolík, ktorý sa označuje ako „priestor v depe“. Tímy tu
môžu ukázať svoju prácu a využiť svoju kreativitu.

2.9

Všetky diely (kolesá, tyčky na kolesá a pod.) tímy dostanú od organizátora projektu.

2.10

Na trati budú súťažiť dva tímy naraz a budú mať k dispozícii dve jazdy.

2.11

Počas vyhlásenia výsledkov budú ocenené tímy, ktoré počas dňa nazbierajú v rôznych hodnotených
prvkoch najviac bodov:
1. Celkový víťaz
2. Druhé celkové miesto
3. Tretie celkové miesto
4. Najlepšie vyrobené auto

2.12

5. Najlepšie portfólio
6. Najlepšia ústna prezentácia
7. Najrýchlejšie auto

Každý účastník národného finále (dospelý/žiak) musí priniesť organizátorovi „súhlas“ /GDPR
dokument/, ktorý bude organizátor súťaže posielať učiteľom. V prípade, že ktorýkoľvek zo žiakov
alebo ich rodičov nesúhlasí s fotením, musí to oznámiť pri odovzdávaní GDPR súhlasov a pri
registrácii. Takýto účastník bude viditeľne označený, aby fotograf vedel danú osobu vynechať zo
záberov.
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2.13

Všetky autá musia dodržať určené parametre. Očakávame, že všetky autá budú hotové, dokončené
a pripravené na súťaž.

2.14

Ak tím odstúpi alebo je diskvalifikovaný, zo zoznamu prihlásených tímov možno vybrať náhradníka.
Organizátori budú tieto tímy informovať e-mailom/telefonicky, len čo sa o situácii dozvedia.

2.15

Autá sa musia vyrobiť počas školského roku, v ktorom sa koná súťaž. Jeden návrh auta môžete
do súťaže prihlásiť len raz. Všetky autá musia byť postavené na štandardnom podvozku (ktorý sa
dá stiahnuť z adresy: www.jlr.jaslovensko.sk/stiahnut) a to z papiera s hmotnosťou 160g/m².

2.16

Na každom návrhu musí byť dosť miesta na nálepku so súťažným číslom, ktorá sa nalepí na
karosériu vozidla. Číslo dostanete pri registrácii a nalepiť ho musíte pred pretekmi. Veľkosť nálepky
bude najviac 30 mm (dĺžka) a 15 mm (výška). Na každej strane auta musí byť štandardné logo Jaguar,
ktoré si môžete stiahnuť na http://www.jlr.jaslovensko.sk/zakladne-skoly/na-stiahnutie/.

2.17

Oficiálna dĺžka pretekárskej dráhy od štartu po cieľ je 20 metrov. Organizátori pretekov si
vyhradzujú právo trať skrátiť, aby sa do stanoveného priestoru zmestila. Všetky zmeny sa vykonajú
pred začiatkom súťaže a budú platiť pre všetky súťažiace tímy.

2.18

Každé auto musí absolvovať bezpečnostnú prehliadku. Ak organizátori nebudú s bezpečnosťou auta
spokojní alebo nastane porušenie pravidiel, tímy budú môcť podľa rozhodnutia rozhodcov buď auto
opraviť, alebo sa môžu rozhodnúť použiť svoje náhradné auto. V opačnom prípade bude tím
diskvalifikovaný alebo stratí body z celkového hodnotenia tímu.

2.19

Súťažné autá a náhradné autá sa odovzdajú organizátorom, vykoná sa ich prehliadka, pri ktorej sa
kontroluje dodržanie predpisov, a autá sa na čas súťaže uložia v „Parc Fermé“. Autá možno vydať
len so súhlasom hlavného rozhodcu/organizátora.

2.20

Na podvozku každého auta musí byť uvedený názov súťažného tímu a názov školy.
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ČLÁNOK 3 – FORMÁT SÚŤAŽE A HODNOTENIA
3.1

Program súťaže
3.1.1

3.1.2

3.2

Každý tím bude hodnotený podľa časového plánu národného finále. Program
súťaže určí JA Slovensko v spolupráci s Engineering in Motion Ltd. tak, aby čo najlepšie a
spravodlivo zahrnula hodnotenie a iné súťažné činnosti. Tímy budú prechádzať
jednotlivými hodnotiacimi činnosťami podľa tohto programu, pričom na každom
hodnotení spravidla strávia 15 minút.
Paralelné hodnotenie – Program súťaže sa spravidla rozdelí na dve paralelné skupiny
rozhodcov (ak počet tímov neumožňuje hodnotenie tými istými rozhodcami), aby bol na
hodnotenie k dispozícii dostatočný čas. V procese hodnotenia sa používa viacero stratégií,
napríklad konzultácie rozhodcov medzi skupinami, aby sa zabezpečilo, že všetky skupiny
rozhodcov budú rozhodovať jednotne.

Hodnotené oblasti
Existuje päť hlavných oblastí, z ktorých každá má vlastných rozhodcov:

3.3

•

Hodnotenie parametrov

•

Hodnotenie konštrukcie

•

Hodnotenie portfólia a výstavky

•

Hodnotenie ústnej prezentácie

•

Preteky

Hodnotiace listy
Hodnotiace listy súťaže Jaguar Primary School Challenge obsahujú podrobné informácie o tom,
na čo sa rozhodcovia zamerajú. Rozhodcovia budú pri bodovom hodnotení počas hodnotiacich
činností používať kľúčové ukazovatele výkonnosti. Hodnotiace listy na ročník 2019/2020 nájdete
v prílohe tohto dokumentu.
JE DÔLEŽITÉ, ABY STE SI HODNOTIACE LISTY PODROBNE PREŠTUDOVALI. OBSAHUJÚ
KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE PRE TÍMY O TOM, ČO TREBA V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH
HODNOTENIA PREDLOŽIŤ.

3.4

Bodovanie
Tímy môžu získať body v piatich kategóriách.
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ČLÁNOK 4 – HODNOTENIE PARAMETROV
4.1

Čo sa bude hodnotiť?
Hodnotí sa, či súťažné auto a náhradné auto sú v súlade s Technickými a súťažnými predpismi JPSC.
Toto hodnotenie sa nazýva aj „Scrutineering“. Podrobnosti nájdete v hodnotiacom liste.

4.2

Príprava tímu
Tímy musia zabezpečiť, aby ich súťažné autá a dokumenty boli v súlade s parametrami a pripravené
na hodnotenie.

4.3

Kto sa musí zúčastniť?
Hodnotenie bude prebiehať v uzavretých priestoroch okrem kategórie Portfólio & Pit Display.
Učiteľ tímu sa môže zúčastniť všetkých hodnotiacich častí, ale nesmie zasahovať
do priebehu hodnotenia a to v žiadnom prípade! V prípade, že učiteľ akýmkoľvek spôsobom
zasiahne do priebehu prezentácie tímu, bude rozhodcami požiadaný o opustenie miestnosti.

4.4

Postup pri hodnotení
Za každé porušenie technických predpisov na ktoromkoľvek aute sa odpočítajú body a tím nebude
mať nárok vyhrať cenu za najrýchlejšie auto. Hodnotenie parametrov sa bude vykonávať
v priestoroch Parc Fermé/Scrutineering, kde budú príslušní rozhodcovia posudzovať, či sú autá
v súlade s Technickými a súťažnými predpismi.
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ČLÁNOK 5 – HODNOTENIE ČASTI ENGINEERING/KONŠTRUKCIA
5.1

Čo sa bude hodnotiť?
Rozhodcovia, ktorí budú hodnotiť konštrukciu autíčka, budú posudzovať to, akú tím použil
technológiu rezania, ako aj kvalitu výroby primárneho/auta tímu. Konkrétne oblasti, ktoré sa budú
hodnotiť, sú:

5.2

•

Pochopenie a aplikácia CAD-CAM technológie pri výrobe autíčka

•

Analýza prác v oblasti dizajnu a konštrukcie autíčka

•

Kvalita výroby a montáže oboch predložených áut

•

Vysvetlenie celého výrobného procesu v portfóliu

•

Použitie rezacieho plotra a ďalších CAM technológii

Príprava tímu
Tímy si na hodnotenie môžu priniesť so svojím portfóliom aj svoje súťažné autá, ale aj iné veci,
ktorými si pomôže pri vysvetľovaní konštrukčných a výrobných koncepcií. Rozhodcovia, ktorí budú
hodnotiť kategóriu Engineering, nebudú mať pri hodnotení prístup do priestoru v depe. Počas
prípravy si dôkladne prečítajte hodnotiaci list.

5.3

Kto sa musí zúčastniť?
Tohto hodnotenia sa musia zúčastniť všetci členovia tímu.

5.4

Postup pri hodnotení
Tímy dostanú body podľa kľúčových ukazovateľov výkonnosti uvedených na hodnotiacom liste.
Hodnotenie bude zamerané na použitie softvéru, analýzu, a používanie výroby na rezacom plotri. Ide
o neformálny rozhovor, pri ktorom rozhodcovia požiadajú tím, aby im prezentoval svoju prácu,
a pýtajú sa tímu, čo robil počas celého priebehu projektu. Hodnotenie bude prebiehať v uzavretom
priestore, do ktorého iné tímy nebudú mať prístup.
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ČLÁNOK 6 – HODNOTENIE PORTFÓLIA A PRIESTORU V DEPE
6.1

Čo sa bude hodnotiť?
Pri hodnotení portfólia a priestoru v depe budú rozhodcovia skúmať portfóliá tímov, ktoré majú
mať najviac 10 strán formátu A4 (obálka a strana s obsahom sa NEZARÁTAVAJÚ) a priestor
v depe. Medzi hodnotiace oblasti patrí:
•

Tímová práca

•

Zrozumiteľnosť a kvalita portfólia

•

Identita tímu

•

Marketing

•

Zrozumiteľnosť a kvalita priestoru v depe

•

Proces návrhu auta počas projektu

Podrobnosti o bodovaní a informácie o kľúčových ukazovateľoch výkonnosti nájdete v hodnotiacom
liste.
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Ak bude mať portfólio viac ako 10 strán, hodnotiť sa bude len prvých 10
strán (obálka a strana s obsahom sa NEZARÁTAVAJÚ).
6.2

Príprava tímu
Najdôležitejšie je, aby si
tímy dôkladne prečítali
hodnotiaci list. Tímy si tým
overia, či vo svojom
portfóliu a priestore v depe
nezabudli na nič, čo sa
hodnotí. Každý tím sa sám
rozhodne, ako a kde bude
jednotlivé
oblasti
predstavovať. Tímy majú pri
rozhodovaní myslieť na to,
že rozhodcovia budú mať
obmedzený čas. Na každý
časť hodnotenia pripadá
maximálne 15 minút.

6.3

Kto sa musí zúčastniť?
Počas hodnotenia portfólia a priestoru v depe musia byť prítomní všetci členovia tímu.

6.4

Postup pri hodnotení
Hodnotenie portfólia a priestoru v depe sa bude konať v priestore príslušného tímu v depe, čiže pri
stole daného tímu v hlavnej miestnosti. Rozhodcovia sa zvyčajne predstavia a potom tím požiadajú,
aby odstúpil od svojho priestoru, aby ho rozhodcovia mohli hodnotiť. Rozhodcovia môžu členom
tímu klásť otázky.

©2019 – Engineering in Motion Ltd.

Strana 19 z 34

ver. dec. 2019

Jaguar Primary School Challenge – 2019/2020

ČLÁNOK 7 – HODNOTENIE ÚSTNEJ PREZENTÁCIE
7.1

Čo sa bude hodnotiť?
•

•

•

Technika prezentácie
o

Použitie vizuálnych pomôcok - efektívne použitie multimédií/iné „rekvizity“.

o

Príspevok tímu - efektívna účasť všetkých členov tímu

o

Dynamika - úroveň nadšenia a energie

o

Zaujatie - záujem a nadšenie publika

Štruktúra prezentácie
o

Objasnenie koncepcie - jasné a stručné vysvetlenia

o

Využitie času - ako efektívne tím využil limit 8 minút

o

Vysvetlenie a prepojenie jednotlivých tém

Predmet (témy, o ktorých treba hovoriť)
o

Inovácie - podrobné kľúčové inovácie súvisiace s návrhom áut, riadením projektu,
marketingom a všetkými inými aspektmi projektu tímu

o

Čo sme sa naučili - vysvetlite, aký prínos mal projekt Jaguar Primary School
Challenge pre členov tímu

Podrobnosti o bodovaní nájdete na hodnotiacom liste pre hodnotenie ústnej prezentácie.
7.2

Príprava tímu
Každý tím si musí pripraviť 8-minútovú ústnu prezentáciu podľa uvedených požiadaviek. Tímy musia
mať všetky prostriedky na prezentáciu odskúšané.

7.3

Kto sa musí zúčastniť?
Počas ústnej prezentácie musia byť prítomní všetci členovia tímu a sprevádzajúca dospelá osoba.

7.4

Postup pri hodnotení
Rozhodcovia začnú merať čas 8 minút, keď dá tím pokyn na spustenie časomiery. Minútu pred
koncom rozhodcovia tím diskrétne upozornia, že má poslednú minútu. Keď časový limit vyprší,
rozhodcovia tím požiadajú, aby
prezentáciu
zastavil.
Nasleduje
priestor na otázky rozhodcov.

7.5

Vybavenie na ústnu prezentáciu
Spoločnosť Junior Achievement
v spolupráci s Engineering in Motion
zabezpečí
vyhradený
uzavretý
priestor, zvyčajne malú miestnosť, v
ktorej sa tímy budú predstavovať
rozhodcom. V priestore bude
počítač, kde bude nahratá prezentácia
tímu.
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ČLÁNOK 8 – RACE/JAZDA
8.1

Aké preteky sa budú konať?
Body v súťaži Jaguar Primary School Challenge sa prideľujú za reakčné jazdy – kde žiak stlačí ŠTART,
pričom každý tím má právo na dve jazdy za sebou. Auto, ktoré bude mať najrýchlejší „čas
prejazdu“ zo všetkých reakčných a skúšobných jázd, dostane cenu pre najrýchlejšie
auto.

8.2

8.3

Príprava tímu
8.2.1

Tímu musia poznať systém pretekov F1. Organizátori budú pred pretekmi dávať tímom
pokyny.

8.2.2

Spustenie systému ŠTART - tím musí určiť jedného alebo viacerých členov (vodičov), ktorí
budú štartovať auto na štarte.

8.2.3

Cieľ – rozhodcovia zodpovedajú za spomaľovanie áut za cieľovou čiarou a vrátia tímové
autá po trati do štartovacej
zóny.

Kto sa musí zúčastniť?
Na naplánovaných pretekoch sa
musia zúčastniť všetci členovia tímu,
ktorí sa v určenom čase zhromaždia
na štarte, aby si vypočuli pokyny od
traťových rozhodcov.

8.4

Postup pri reakčných pretekoch
Autá odštartujú vopred určení žiaci,
pričom každý tím súťaží 4x.
Zaznamenáva sa CELKOVÝ ČAS
a REAKČNÝ ČAS za každú jazdu.

8.5

Bodovanie pri reakčných pretekoch
Započítavajú sa všetky štyri (4) „celkové časy“ zaznamenané v reakčných pretekoch. Najrýchlejší
z týchto štyroch (4) časov sa použije vo vzorci na výpočet pridelených bodov.

8.6

Bodovanie jazdy
Započítavajú sa všetky štyri (4) „časy prejazdu“ dosiahnuté počas skúšok i reakčných jázd. Z týchto
štyroch (4) pretekov sa vyberie najlepší „čas prejazdu“, podľa ktorého sa pridelia body.

8.7

8.8

Informácie o trati, vodiacej šnúre a meracom systéme
8.7.1

Použije sa pretekárska dráha F1, ktorú vyrába Denford Ltd. Oficiálna dĺžka dráhy od štartu
po cieľ je 20 metrov.

8.7.2

Merací systém – Pri štartovaní áut a meraní časov prejazdu a reakčných časov vodičov sa
použije systém na riadenie pretekov F1, ktorý meria s presnosťou na 1/1000 sekundy.

Spomaľovací systém
8.8.1

Spomaľovací systém má za úlohu autá za cieľovou čiarou zastaviť. Organizátor poskytne
štandardný systém na spomalenie pretekárskych áut.
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8.9

Súťažné bombičky CO2
Na všetkých pretekoch sa použijú 4-gramové bombičky s náplňou CO2, ktoré zabezpečí organizátor.
Nie je nutné, aby si ich tím zakúpil sám.

8.10

Výsledok DNF (nedokončil preteky)
Do úvahy sa berú všetky štyri
(4) „celkové časy pretekov“
zaznamenané z reakčných
pretekov.
Najrýchlejší
z týchto štyroch (4) časov sa
použije v tabuľke na výpočet
pridelených bodov. Táto
tabuľka sa nachádza v
v prílohe.

8.11

Chybné štarty
Chybný štart nastáva, keď
vodič stlačí tlačidlo štartu
skôr, ako zhasne piate
svetielko na štartovacej
rampe. V takom prípade sa nad dráhou rozsvieti vonkajšie červené svetlo.

8.12

Zdravie a bezpečnosť
Do pretekov budú pripustené len autá, ktoré hodnotiteľ alebo organizátor uzná za „bezpečné“.
Všetky autá musia mať štandardný podvozok a kryt motora. Všetky autá na trať ukladajú
a z trate skladajú výlučne organizátori. Publikum a členovia tímu musia stáť mimo ohradenej zóny
pretekov a k trati môžu pristúpiť len na pokyn organizátora.

ČLÁNOK 9 – OPRAVY A SERVIS ÁUT
9.1

Opravy áut
9.1.1

O všetkých poškodeniach a súvisiacich opravách rozhodne rozhodca. Jeho rozhodnutie
možno na prehodnotenie predložiť rozhodcom z kategórie Scrutineering alebo hlavnému
rozhodcovi.

9.1.2

Počas pretekov nemožno na auto pridať ani z neho zobrať žiadne časti okrem bombičiek
s CO2. Výnimkou je prípad opravy auta.

9.1.3

Ak sa súťažné auto počas pretekov poškodí a rozhodca uzná, že poškodenie súvisí
s nedostatkami konštrukcie, na súťaženie sa použije náhradné auto.

9.1.4

Členovia tímu budú môcť počas pretekov poškodené auto „pri trati“ opraviť.

9.1.5

Ak sa poškodí náhradné auto, tím môže súťažiť opraveným súťažným autom. Rozhodcovia
môžu tímu poskytnúť čas na opravu tým, že preteky prerušia.

9.1.6

Ak rozhodcovia určia, že poškodenie nenastalo chybou konštrukcie, tímu sa povolí
okamžitá oprava alebo použitie náhradného auta bez penalizácie.
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ČLÁNOK 10 - PROTESTY
10.1

Podanie protestu
Vedúci tímu môže podať protest organizátorovi podujatia, ktorý ho predloží hlavnému rozhodcovi
počas súťaže. Každý protest sa musí podať písomne na oficiálnom tlačive na protest, ktoré tímom
poskytne organizátor podujatia. Rozhodnutie hlavného rozhodcu o akomkoľvek proteste je
konečné.

ČLÁNOK 11 - ROZHODCOVIA
11.1

Prehľad
Budú vytvorené minimálne tímy rozhodcov, ktoré budú tvoriť rozhodcovskú skupinu. Rozhodcovia
sú spravidla odborníci na vzdelávanie, STEM zručnosti a priemysel, ktorých pozýva organizátor
súťaže. Všetci rozhodcovia sa zaväzujú zabezpečiť, že vo vzťahu medzi nimi a tímami, ktoré
posudzujú, nenastane konflikt záujmov.

11.2

Hlavný rozhodca
Ako hlavný rozhodca, ktorý bude dohliadať na všetky činnosti rozhodcov, bude pôsobiť zástupca
organizátora súťaže a to v prípade, že nenájde vhodnú osobu zo STEM oblasti. Hlavný rozhodca
s konečnou platnosťou rozhodne, ak sa podá protest alebo ak je potrebné rozhodnutie inej otázky
súvisiacej s rozhodovaním. Hlavný rozhodca bude prítomný na stretnutí všetkých rozhodcov, kde sa
potvrdia konečné výsledky, nominácie a víťazi príslušných ocenení.

11.3

11.4

Tímy rozhodcov
11.3.1

Rozhodcovia, ktorí hodnotia parametre - posúdia každé súťažné a náhradné súťažné auto
podľa Technických predpisov.

11.3.2

Rozhodcovia, ktorí hodnotia konštrukciu - posúdia to, ako jednotlivé tímy použili
technológiu rezacieho plotra a akú kvalitu výroby dosiahli.

11.3.3

Rozhodcovia, ktorí hodnotia ústnu prezentáciu – posúdia jednotlivé tímy podľa
hodnotiaceho listu ústnej prezentácie.

11.3.4

Rozhodcovia, ktorí hodnotia/ portfólio a priestor v depe – posúdia jednotlivé tímy podľa
hodnotiaceho listu portfólia a priestoru v depe.

11.3.5

Rozhodcovia, ktorí hodnotia preteky – budú dohliadať a rozhodovať o všetkých
udalostiach pri pretekoch a všetkých incidentoch. Tak sa určí držiteľ ceny za najrýchlejšie
auto.

Rozhodnutia rozhodcov

ROZHODNUTIA ROZHODCOV SÚ KONEČNÉ.
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TECHNICKÉ
a SÚŤAŽNÉ
PREDPISY
Návrh auta, dodržanie predpisov
a penalizácie
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TECHNICKÉ PREDPISY
DÔLEŽITÉ: Všetky parametre, ktoré budú mimo kritérií uvedených v Technických a súťažných predpisoch,
sa budú pri prehliadke penalizovať (viac informácií nájdete v hodnotiacom liste prehliadky na strane
33). Ak auto stratí body počas prehliadky kvôli tomu, že nedodrží predpisy, tím nebude môcť vyhrať súťaž
o najrýchlejšie auto.
Vaše auto budeme pri prehliadke merať systémom merania na dráhe. Trať aj meranie zabezpečuje
organizátor.

T1. Rozmery karosérie
Každý tím musí navrhnúť a vyrobiť vlastnú karosériu auta, ktorá musí byť v súlade s nasledujúcimi
minimálnymi a maximálnymi rozmermi. Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch (mm).
Prosíme, stiahnite si výkresy oficiálneho podvozku a krytu motora na súťažný ročník 2019/2020
zo stránky www.jlr.jaslovensko.sk/stiahnut.
Pri výrobe svojho auta ich musíte použiť.
T1.1

Celková dĺžka auta: [3 body]
Meraná od najprednejšieho po najzadnejší bod auta vrátane ozdobných prvkov.
Dĺžka: 225 mm

T1.2

Celková šírka auta: [3 body]
Meraná v najširšom bode auta, vrátane kolies a ozdobných doplnkov.
Min: 40 mm Max: 90 mm

T1.3

Celková výška auta: [3 body]
Meraná od povrchu trate po najvyšší bod auta.
Max: 70 mm

T1.4

Vzdialenosť medzi autom a traťou: [3 body]
Meraná od povrchu trate po najnižší bod auta.
Min: 3,5 mm Max: 8 mm

T1.5

Stavebný materiál auta: [1 bod]
Typ materiálu, z ktorého je vyrobená celá karoséria auta. Zahŕňa všetky výstuhy, blatníky, kryty,
krídla, plutvy, výfuky a iné prvky, ktoré musia byť pevne uchytené ku karosérii auta.
Materiál: Len kartón
Min: 160 g/m2

T1.6

Lepiaci materiál: [5 bodov]
Lepidlo, ktoré sa použilo na prichytenie karosérie k podvozku. Musí pevne držať karosériu na
podvozku. Kovové a plastové spojky NIE sú povolené, okrem kovových sponiek.
Materiály: Lepidlo, suchý zips alebo obojstranná páska

T1.7

Úpravy podvozku: [2 body]
Karosériu / podvozok auta pred prednou osou môžete upraviť zo strán. Nesmiete však upraviť
jeho dĺžku a nesmiete zasiahnuť do prednej vodiacej spony. Všetky súťažné autá musia mať
štandardný podvozok a kryt motora z výkresov, ktoré sú stiahnuté z internetovej
stránky. Jediné povolené úpravy týchto výkresov sú uvedené vyššie.
Úpravy: Len strany pred prednou osou

T1.8

Grafika: [3 body]
Grafické (obrazové) prvky, ktoré MUSIA byť jasne uvedené na karosérii vozidla.
Povinná grafika: Názov tímu / logo tímu a číslo tímu
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T2. Kolesá
T2.1

Počet: [5 bodov]
Všetky autá musia mať štyri (4) kolesá, dve vpredu a dve vzadu.

T2.2

Kontakt s traťou: [1 bod]
Všetky štyri (4) kolesá sa musia nepretržite dotýkať trate.

T2.3

Výroba: Kolesá sú dodané organizátorom. Tím môže použiť aj štandardné kolesá dostupné zo
stránky www.isupply3D.com alebo si vyrobiť vlastné kolesá, ak dodrží parametre uvedené
v článku T2.

T2.4

Umiestnenie: Kolesá môžu byť odkryté alebo skryté v karosérii vozidla.

T2.5

Priemer kolies: [5 bodov]
Meraný po najvzdialenejší okraj každého kolesa.
Min: 34 mm Max: 45 mm

T2.6

Šírka kolies: [10 bod]
Meraný po najvzdialenejší okraj každého kolesa.
Min: 2,5 mm Max: 20 mm

T3. Kryt motora
T3.1

Konštrukcia: [1 bod]
Všetky autá musia mať štandardný
www.jlr.jaslovensko.sk/stiahnut ).

T3.2

Bezpečne uchytený: [10 bodov]
MUSÍ sa použiť štandardný kryt motora, ktorý musí byť pevne uchytený na štandardnom podvozku
pomocou 5 sponiek.

T3.3

Hĺbka: Hĺbku krytu motora tímy nesmú upravovať.

kryt

motora

(stiahnutý

z

internetovej

stránky

T4. Vodiaca šnúra
T4.1

Počet a umiestnenie: [1 bod]
Každé auto musí mať dva (2) otvory na vodiacu šnúru, vpredu a vzadu na karosérii. Tieto otvory
sú súčasťou štandardného podvozku, ktorý si môžete stiahnuť na adrese:
www.jlr.jaslovensko.sk/stiahnut.

T5. Vodič
T5.1

Výška vodiča: [1 bod]
Každé auto musí mať vodiča (postavičku z Playmobile alebo Lega alebo inú postavičku) s výškou
medzi:
Min: 40 mm Max: 60 mm

T5.2

Upevnenie vodiča: [3 body]
Vodič musí byť bezpečne pripevnený k podvozku v polohe sedenia a musí sa pozerať dopredu..
Lepidlo: Suchý zips

T5.3

Telo vodiča: [5 bodov]
Vodič musí byť úplný a musí pozostávať z tela, rúk, nôh, hlavy a nárazovej prilby.
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SÚŤAŽNÉ PREDPISY
C1. Opravy a údržba
C1.1

Bez súhlasu organizátora sa na aute po jeho registrácii nesmú vykonávať žiadne opravy ani údržba.

C1.2

Ak sa počas podujatia čokoľvek pokazí, tímu sa dovolí použiť svoje náhradné auto. Ak rozhodcovia
uznajú, že náhradné auto je zhodné s pôvodným. Ak by nastala nepravdepodobná situácia,
že aj druhé auto sa poškodí, prípad vyhodnotí koordinátor podujatia. Je to jediný prípad, kedy sa
tímu dovolí zasahovať do svojho auta.

C1.3

Ak počas jazdy odpadne koleso, možno ho vymeniť podľa pokynu koordinátora. Poškodené koleso
možno vymeniť len so súhlasom koordinátora podujatia.

C2. Bezpečnosť
C2.1

Bezpečné auto: [5 bodov]
Hodnotitelia dôkladne preskúmajú všetky autá a pretekať dovolia len tým, ktoré uznajú za
konštrukčne pevné. Ak sa rozhodne, že auto nie je na preteky dosť bezpečné, tím stratí 5 bodov,
ale podľa rozhodnutia rozhodcov môže dostať príležitosť auto upraviť. Na všetky úpravy dohliadnu
rozhodcovia, ktorí ich musia schváliť.

C3. Preteky
C3.1

Všetky autá musia absolvovať dve kolá a zostať nepoškodené dovtedy, kým neprejdú cieľovou
čiarou pri posledných pretekoch.
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PRÍLOHA
Hodnotiace listy na hodnotenie JPSC
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Názov tímu:

Portfólio a Pit Display
Ukazovatele

Nízke

P

Číslo tímu:

Stredné

Vysoké

Body

LEN PORTFÓLIO
1
Riadenie projektu

2

3

4

Tím predložil málo dôkazov o riadení projektu.

1
Tímová práca

2

3

4

Vidno len málo tímovej práce.

1

Zrozumiteľnosť a kvalita
portfólia

2

3

6

7

5

6

7

Tím predložil dôkazy o efektívnej tímovej práci a
definovaní úloh.

4

Tím má ťažkosti dodržať základný štandard
prezentácie.

5

Na vedenie postupu sa využilo jednoduché
riadenie alebo plánovanie. Tím zvážil viacero
prostriedkov.

5

6

7

Jasná a vhodná štruktúra. Dobré použitie
technológií, ktoré zlepšuje predstavenie a dopad.

8

9

10

Podrobné riadenie projektu. Tím zvážil mnoho
faktorov, napr. rozsah, čas, prostriedky a
projektové riziká.

8

9

10

Vysoko organizovaný tím s jasnými úlohami.
Všetci členovia tímu prispeli efektívne a kriticky.
Vidno interakcie medzi jednotlivými funkciami.

8

9

10

Výborný dopad a profesionálne pôsobenie.
Jednotná a jasná štruktúra. Výborné použitie
technológií, na zlepšenie predstavenia.

Spolu za portfólio

Body

PRIESTOR V DEPE A MARKETING
1
Identita tímu

2

3

Nekonzistentná, neúplná alebo nejasná identita.

1
Marketing

2

3

Obmedzený alebo nesúvisiaci.

1
Priestor v depe

2

3

Opakovanie prvkov z portfólia.

4

5

6

7

Efektívna identita tímu, zhodná vo viacerých
súčastiach projektu.

4

5

6

7

Tím vysvetlil niektoré marketingové činnosti /
sponzorstvá.

4

5

6

7

Jasné a efektívne predstavenie a odovzdanie
myšlienok. Zobrazenie určitého vývoja projektu.

8

9

10

Vynikajúca a vysoko efektívna identita tímu.
Jednotné použitie vo všetkých častiach projektu.

8

9

10

Tvorivé a efektívne činnosti naviazané na
sponzorstvo.

8

9

10

Čistá, kvalitná štruktúra s vysokým dopadom.
Vysoko profesionálna prezentácia, pri ktorej sa
aj detailom venovala pozornosť. Dobre
predstavený vývoj projektu.

/30

Spolu za priestor v depe a marketing

Spolu za portfólio + Spolu za priestor v depe a marketing = SPOLU ZA PORTFÓLIO A PRIESTOR V DEPE
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Názov tímu:

Verbal/Ústna prezentácia
Ukazovatele

Nízke

1

Obrazové pomôcky

2

3

Slabé používanie pomôcok.

1

Príspevok tímu

2

3

Minimálne zapojenie tímu.

1

Dynamika

2

3

TECHNIKA
4

1

2

3

Minimálne zapojenie.

Body
5

6

7

5

6

7

Dobré príspevky od väčšiny členov tímu.

4

Umelá alebo bez energie.

Zapojenie

Vysoké

Efektívne použitie pár pomôcok.

4

5

6

7

V zásade živá prezentácia.

4

V

Číslo tímu:

Stredné

5

6

8

9

10

Vysoko profesionálne pomôcky efektívne
zlepšujú komunikáciu.

8

9

10

Výborná tímová práca s efektívnou účasťou
všetkých členov tímu.

8

9

10

Nadšenie a sústavný a primeraný elán.

7

Občas trochu spojenia s publikom.

8

9

10

Publikum je plne zapojené a prezentáciou
nadšené.

Spolu za techniku
1

Objasnenie koncepcie

2

Viacero koncepcií nebolo vysvetlených.

1

Práca s časom

3

2

3

Tím prezentoval príliš rýchlo alebo mu nestačil
čas.

Program prezentácie

1

2

3

Tím program neuviedol.

ŠTRUKTÚRA
4

Body
5

6

7

Jasné a primerané vysvetlenia.

4

5

6

7

Dobré načasovanie. Vyvážená hĺbka záberu a
tempo.

4

5

6

7

Tím predstavil základný program a publikum ho
sledovalo.

8

9

10

Stručné a tvorivé vysvetlenie myšlienok, ktoré
treba vysvetliť.

8

9

10

Tím skončil včas alebo trochu skôr. Výborné
vyváženie hĺbky pri každej téme.

8

9

10

Jasná štruktúra predstavenia. Výborné
prepojenie tém, ktoré sa publiku ľahko sleduje.

Spolu za štruktúru
PREDMET
1
Inovácie
Spolupráca
sponzorstvo/podpora)

2

3

Tím ukázal málo inovácií.
(t.j.

1

©2019 – Engineering in Motion Ltd.

3

Málo spolupráce.
1

Čo sme sa naučili

2

2

3

Neuvedené reálne zhodnotenie.

4

/40

/30
Body

5

6

7

Tím opísal a zdôvodnil inovácie.
4
5
6
7
Opísané napojenie na priemysel alebo vyššie
vzdelávanie.
4
5
6
7
Dobré vysvetlenie niektorých výsledkov vzdelávania.

8
9
10
Originálnosť. Múdre inovácie s vysokým kladným
dopadom na projekt.
8
9
10
Spolupráca s uvedením vzdelávacích a projektových
výsledkov.
8
9
10
Tím získal množstvo osobných a kariérnych
schopností a schopností do celoživotného vzdelávania.

Spolu za predmet

/30

Spolu za techniku + Spolu za štruktúru + Spolu za predmet = SPOLU ZA ÚSTNU PREZENTÁCIU

/100
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Engineering/Konštrukcia
Ukazovatele

Nízke

E

Názov tímu:
Číslo tímu:

Stredné

Vysoké

VÝROBA
1
Použitie CAD-CAM

2

3

Základné použitie. Konečný návrh len v CAD.
1

Kvalita povrchu

2

3

Základný povrch s nedotiahnutými prvkami.
1

Montáž

2

3

1

2

1

2

3

Vzhľad auta

2

3

1

2

5

6

7

5

6

7

Efektívne použitie a znalosť výroby CAM.
5

6

7

Prispeli všetci členovia tímu.
4

5

6

7

Dobrá úroveň vzhľadu.

3

4

Minimálna grafika a logá.

9

10

8
9
10
Vystavovateľná kvalita povrchu všetkých dielov. Mimoriadna
pozornosť venovaná detailom. Obe autá sú zhodné.

4

3

8

4
5
6
7
Dobrá celková kvalita povrchu s pozornosťou venovanou
detailom.

Minimálna starostlivosť o vzhľad.

Grafika

7

Pokročilé použitie technológií CAD a CAM v celom projekte.
Finálny CAD je zhodný s vyrobeným fyzickým modelom auta.

4

Minimum dôkazov o tímovej práce.
1

6

V zásade dobre zmontované a skonštruované.

Minimálne dôkazy o porozumení systémom CAM.

Zapojenie členov tímu

5

Primerané použitie CAD vo fázach vývoja výrobku. Zjavné
dobré porozumenie CAM.

4

Nekvalitne zmontované.

Použitie strojov

Body
4

5

6

8

9

10

Profesionálne zmontované a skonštruované. Dobré techniky.
8

9

10

Vysoká úroveň schopnosti vyrábať cez CAM. Tím použil
primerane zložité techniky a procesy.
8

9

10

Všetci členovia tímu prispeli a boli dobre zorganizovaní.
8

9

10

Veľmi dobrý - vynikajúci vzhľad auta.
7

Dobrá úroveň grafiky a tímového loga.

8

9

10

Veľmi dobrá - výborná grafika a použitie loga.

Spolu za výrobu
PROCES NÁVRHU AUTA
1

Myšlienky

2

3

Jednoduché a základné koncepcie.
1

Vývoj a testovanie

2

3

Vidno len málo vývoja.
1

Výroba

2

3

Málo detailov o výrobe.
1

Hodnotenie

2

3

Žiadne alebo len slabé vyhodnocovanie.

4

5

Body
6

7

Viacero koncepcií spojených s výskumom.
4

5

6

7

Logický vývoj návrhu založený na testovaní.
4

5

6

7

Výrobné procesy a otázky sú predstavené.
4

5

/70

6

7

Hodnotenie myšlienok a procesov v rôznych stupňoch.

8

9

10

Technicky inšpirujúce myšlienky. Forma spojená s funkčnosťou.
8

9

10

Jasný a odôvodnený vývoj založený na testovaní a výskume.
8
9
10
Podrobné zhodnotenie výroby, stupňov, materiálov a
problémov.
8

9

10

Výborné hodnotenie prvkov projektu naviazané na zlepšovanie.

Spolu za proces návrhu auta

/40

Spolu za analýzu CAD + Spolu za výrobu + Spolu za proces návrhu auta = SPOLU ZA KONŠTRUKCIU A CAD

/110
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Názov tímu:

S

Číslo tímu:

Scrutineering - Parametre
Číslo
pravidla

Kritérium

Min

Max

220 mm

Body

Celková dĺžka auta

T1.2

Celková šírka auta vrátane kolies

T1.3

Celková výška auta

T1.4

Vzdialenosť medzi autom a traťou

T1.5

Karoséria vyrobená z kartónu s hmotnosťou najmenej
160g/m²

Áno

1

T1.6

Karoséria pevne pripojená na podvozok lepidlom

Áno

5

T1.7

Použitie štandardného podvozku a krytu motora

Áno

2

T1.8

Grafika / názov tímu / logo a číslo

Áno

3

T2.1

Počet kolies

4

5

T2.2

Kolesá sa sústavne dotýkajú trate

4

1

T2.5

Priemer kolies

34 mm

45 mm

5

T2.6

Šírka kolies

2,5 mm

20 mm

10

T3.1

Konštrukcia komory na bombičku

T3.2

Na pripevnenie krytu motora sa použilo dosť sponiek

T4.1

Počet vodiacich otvorov

T5.1

Výška vodiča

T5.2

Vodič na mieste posediačky upevnený pomocou
suchého zipsu

T5.3

Telo vodiča je kompletné.

C2.1

Bezpečné auto

40 mm

90 mm

3

—-

70 mm

3

3,5 mm

8 mm

3

Štandardný kryt

1

Min: 5

10

2

1
60 mm

Auto 2

3

T1.1

40 mm

Auto 1

1

Áno

3

Celé telo, ruky,
nohy, helma

5

Áno

5

SPOLU ZA PREHLIADKU:

/70

/70

Poznámky
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Race Scoring
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Súťaž pre základné školy Jaguar Primary School Challenge
na Slovensku koordinuje:
Junior Achievement Slovensko, n.o.
Kontakt:
programová manažérka Katarína Palečková
+421 915 260 410| paleckova@jaslovensko.sk
www.jlr.jaslovensko.sk/zakladneskoly

Autor súťaže:

Engineering in Motion
Armytage Road
Brighouse
Yorkshire
HD6 1QF
United Kingdom
Great Britain
www.engineeringinmotion.com
webstránka súťaže v Anglicku: www.primaryschoolchallenge.com

©2019 – Engineering in Motion Ltd.

Strana 34 z 34

ver. dec. 2019

