Memorial da ThundeRatz no Submarino URC 2015  Versão Resumida

Entre os dias 03 e 07 de fevereiro de 2015 a ThundeRatz participou  pela primeira
vez competindo  da segunda edição do Submarino Ultimate Robot Combat na Campus
Party Brasil 2015 (#CPBR8); no São Paulo Expo (antigo Centro de Exposições
Imigrantes), em São Paulo/SP.
O Ultimate Robot Combat (URC) é uma competição de combate de robôs
promovido/patrocinado pelo grupo B2W, através da Submarino. A Robocore é
responsável pela arena e organização dos combates. Neste evento a Submarino contrata
algumas webcelebridades para apadrinharem as equipes e nossa madrinha foi uma
youtuber carioca: Natalia Kreuser.
Diferente da primeira edição do URC, que ocorreu em 2014 e foi restrito a
combates de robôs apenas da categoria Middleweight, em 2015 a segunda edição do
URC teve 28 robôs de 11 equipes inscritos em três categorias  Middleweight, Lightweight
e Featherweight.
Nesta competição participamos com os robôs:
 Apolkalipse (Middleweight)
 KTorze (Lightweight)
 Armagedrum (Featherweight)
Excepcionalmente na categoria Featherweight as lutas aconteceram em duplas de
robôs (2x2), de modo que na arena haviam 4 robôs em cada luta  e nosso companheiro
de “guerra” foi o robô Drakon Feather (da equipe Triton).
No dia 03 ocorreram apenas a inspeção de segurança e testes dinâmicos dos
robôs. A lutas ocorreram nos dias três dias seguintes, de modo que as finais e premiação
aconteceram no dia 07.
Além do troféu, as equipes vencedoras ganharam cheques (em valecompra na
Submarino) e prêmios das empresas Dell, Intel e Mad Catz. Os cheques tinham valores
de R$1.000,00 (pelo 3° lugar), R$1.500,00 (pelo 2° lugar) e R$2.500,00 (pelo 1° lugar).
Nas categorias Light e Middle cada equipe recebeu dois cheques. Já na categoria
Feather, como as lutas foram em duplas de robôs, foram entregues um cheque para cada
equipe.

Saímos do URC acrescidos de dois troféus, portanto, graças à Submarino, a
ThundeRatz terminou este URC 3.500 reais mais rica. Um pelo 3° lugar na categoria
middleweight, graças ao robô Apolkalipse. O outro pelo 2
º lugar na categoria
featherweight, graças à dupla de robôs Armagedrum e Drakon Feather, da equipe Triton
Robos. O robô KTorze ficou em 6º lugar na categoria lightweight.
Para assistir a cobertura completa do Submarino URC, acesse:
04/02/2015 (Luta I): 
https://www.youtube.com/watch?v=vestaF6LpQ8
04/02/2015 (Luta II): 
https://www.youtube.com/watch?v=c_66uMLIpvk
04/02/2015 (Luta III): 
https://www.youtube.com/watch?v=9iKrO3XRQPE
04/02/2015 (Luta IV): 
https://www.youtube.com/watch?v=x97qJOu36rA
05/02/2015 (Parte I): 
https://www.youtube.com/watch?v=5T61By_rhM0
05/02/2015 (Parte II): 
https://www.youtube.com/watch?v=cCBLrW18t6c&feature=youtu.be
06/02/2015: 
https://www.youtube.com/watch?v=j4rWUWVaOB0
07/02/2015: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y4zrsCMIYcc
Premiação:
https://www.robocore.net/modules.php?name=GR_Eventos&evento
Para ver o resumo do URC 2015 no canal JovemNerd do Youtube acesse:
https://www.youtube.com/watch?v=R4BYL7KlOk
.

Contamos com a generosidade do Parque Cientec da USP, que nos cedeu um
espaço para nos alojarmos durante os dias da competição. E, além de nossa participação
na competição, a ThundeRatz esteve expondo o robô ThunderWaze em um estande na
Campus Future (uma área aberta e gratuita da Campus Party destinada a exposição de
projetos universitário inovadores com grande potencial de aplicação tecnológica).
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