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Введення
Як в одній з найбагатших країн у біорізноманітті, у Коста-Ріці можна знайти багато
різних екосистем. Є відкриті для громадськості місцевості, багато національних парків,
гірськіх хребтів, і захищених резервуарів, які були створені для захисту природних
ресурсів Коста-Ріки. Це важливо, щоб зберегти місце існування для багатьох
зникаючих видів та запобігти їх вимиранню. Рейнджери (лісники) національного парку
працюють кожен день, щоб не тільки допомогти зберегти природні чудеса Коста-Ріки,
але і допомогти туристам (мандрівникам та іншим відвідувачам) відчути природу не
шкодячи їй. Рейнджери парку навчають туристів зменшувати їх вплив, дотримуючись
спеціальних стежок та звертатися за допомогою до місцевих гідів-експертів.
Завдання початкового рівня WeDo 2.0 зробити робота, який грає роль рейнджера
Національного парку. Рейнджери допомогають відвідувачам досліджувати і
обстежувати чудеса природи, не втручаючись у природу. У цьому завданні, кожна
команда повинна сконструювати і запрограмувати робота рейнджера, щоб очистити
парк від сміття, утримати лісову пожежу, забрати відвідувача і допомогти тварині.
Оскільки події беруть місце в Коста-Ріці, команди будуть працювати у своєму
власному національному парку і повинні зробити стільки гарних справ стільки
можливо за 2 хвилини.
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1. Опис змагання
Кожна з двох команд буде працювати у своїй зоні (національному парку) на столі
для змагання. Національні парки будуть розділені обмежувальною стіною, що
проходить посередені. Кожна команда буде використовувати свого робота
рейнджера, щоб виконати серію завдань за 2 хвилини.
Обмежувальна
стіна

Поле Гри:
Безпечна
зона А

Квадрат
Завдання

Вогонь

Обмежувальна
стіна

Бар'єр

Безпечна
зона Б

Квадрат
Завдання

Бар'єр

Безпечна зона глибиною 300 мм відділена
чорною лінією з обох сторін стола. На лінії
є маленький чорний прямокутник
(8х4мм). Один робот стартує з Безпечної
зони А, інший - з Безпечної зони Б.

Квадрат Завдання знаходиться посередині кожної половини поля для змагання.
Кожен квадрат має розмір 250х250 мм. Маленькі чорні квадрати розміром 4х4 мм
розташовані в кутках квадрату завдання.
Об’єкти завдання:
Є 6 Об’єктів завдання, які необхідно побудувати кожній команді. Треба побудувати
два сміттєві блоки, блок вогню та бар’єр так, як показано нижче. Відвідувача та
тварину можна побудувати з будь-яких LEGO цеглинок, але так, щоб вони точно
поміщалися у квадрати (4х4 мм), що розташовані в кутах квадрата Завдання. Нижче
подані приклади відвідувача та тварини.
Блок сміття
Блок вогню
Відвідувач
Тварина
Бар'єр
(x2)
(приклад)
(приклад)

Завдання:
Під час змагання, кожна команда повинна використати свого робота рейнджера для
того, щоб:
•
•
•
•

Зібрати два Блоки Сміття штовхаючи або переміщуючи їх у Безпечну Зону.
Підібрати Відвідувача штовхаючи або переміщуючи його у Безпечну Зону.
Допомогти Тварині штовхаючи або переміщуючи її у Безпечну Зону.
Утримати Вогонь штовхаючи або переміщуючи бар’єр так, щоб розмістити
його навпроти вогню.
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Розміщення об'єктів на полі для змагання:

Безпечна
зона

Кожен з чотирьох об’єктів (окрім Блоку Вогню та Бар'єру) треба розмістити в одному з
будь-яких чотирьох кутків Квадрату Завдання так, щоб вони точно знаходилися у
межах маленьких чорних квадратів. Приклад розміщення об'єктів подано вище.
Блок Вогню треба розмістити на червоному квадраті на кордоні парку так, щоб він
точно був в центрі.
Бар’єр (показано зеленим у прикладі вище) треба розмістити на лінії Безпечної зони
так, щоб він знаходився у межах чорного прямокутника. Бар’єр можна побудувати з
цеглинок різного кольору.
З обох сторін блоку Вогню є Обмежувальна Стіна (у прикладі вище побудована з синіх
та червоних цеглинок), побудована з LEGO цеглинок шириною у 2 LEGO виступи та
щонайменше 2 LEGO цеглинки у висоту, щоб відділити дві команди. Команди повинні
побудувати свої власні стіни та принести їх на змагання. Ця стіна повинна торкатися
боків зони змагання та закінчуватись на великому чорному квадраті навкола вогню. Її
можна прикрасити деревами та іншими LEGO елементами, щоб показати, що це ліс.
Стіну можна побудувати з цеглинок різної форми та кольору.
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2. Правила Змагання
Змагання завершується коли: а) робот знаходиться у межах зони безпеки і всі
завдання були виконані, або б) закінчилися 2 хвилини.
Для початку гри робота необхідно розмістити у зоні безпеки так, щоб він не торкався
чорної лінії або будь-якого об’єкту.
Під час гри, робот може переміщатися автономно, можна керувати їм за допомогою
пульта дистанційного управління, або поєднуючи обидва методи. Дозволена будь-яка
комбінація WeDo 2.0 контроллерів, моторів, двигунів та датчиків. Роботом
Рейнджером можна керувати за допомогою будь-яких сумісних пристроїв, що
використовують програмне забезпечення WeDo 2.0 або за допомогою пульта
дистанційного управління, побудованого з набору WeDo 2.0.
Тільки один блок сміття, тварини, відвідувача або бар'єру можна перемістити за один
раз. Робот Рейнджер не може підбирати два або більше блоків за один заїзд. Кожен
блок, сміття, тварини і відвідувача розглядаються та оцінюється як індивідуальне
завдання. Якщо робот рейнджер переміщує декілька об’єктів завдання у Безпечну
зону за один раз, команда отримує найнижчі з можливих балів.
Якщо об’єкт завдання пошкоджений, але обидві частини знаходяться у Безпечній зоні,
його можна полагодити та повернути у Безпечну зону.
Якщо червоний блок з вогнем був виштовхнутий так, що його частина або він весь
знаходиться за межами червоної зони (на стороні поля противника) команда, яка
штовхнула блок отримує 0 балів за це завдання. Суперник отримає 10 очок,
незалежно від того, де знаходиться їх бар'єр наприкінці 2 хвилин гри.
Протягом 2 хвилин змагання, команді дозволяється торкатися свого робота, поки він
знаходиться у межах Безпечної зони. Команда можуть зробити це, щоб змінити
місцезнаходження робота у межах зони, приєднати або від'єднати доповнення
(маніпулятори). Поки робот знаходиться у межах Безпечної зони, штрафні бали не
нараховуються.
Протягом 2 хвилин змагання, команді дозволяється торкатися свого робота, поки він
знаходиться за межами Безпечної зони тільки, щоб підняти його з поля і помістити
його назад у Безпечну зону. Якщо команда торкнеться робота таким чином, то їм
нарахується 1 штрафний бал. Заборонено торкатися робота з якоїсь іншої причини
(наприклад, щоб змінити місцезнаходження робота на полі).
Крім того, якщо у будь-який час робот виштовхне обмежувальну LEGO стіну за межі
чорної лінії, команда отримає 1 штрафне очко. Суддя поставить стіну назад на лінію.
При невизначених ситуаціях під час змагань судді приймають остаточне рішення.
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3. Виконання завдань та Нарахування балів
a. Бали нараховуються коли всі завдання виконані або закінчився час.
b. Максимальна кількість балів = 80. Якщо команда має від’ємний рахунок після 2
хвилин змагання, суддя враховує їх як нуль.
c. Якщо декілька команд мають однаковий рахунок, то найвище місце займає та
команда, яка виконала завдання за коротший час.
Наступна таблиця показує як успішно виконати кожне завдання, що буде
зараховуватися як виконане завдання та не виконане завдання, а також нарахування
балів за кожне виконане завдання.
Виконане
завдання

Завершено – завдання
зараховується

Незавершено - завдання не
зарахувується

Синій блок Сміття
у межі Безпечної
Зони

10

Тварина у межі
Безпечної зони

15

Відвідувач у межі
Безпечної Зони

15

Червоний блок
Вогню має бар’єр
у межах чорної
лінії
Червоний блок
Вогню виштовханий
за межі червоного
поля однією
командою та на
сторону поля
суперника

Бали

10
Команда, яка виштовхала блок
Вогню
за
межі
червоного
квадрату та на сторону суперника
отримає 0 балів за це завдання.
Суперник отримає 10 балів не
зважаючи на те, де знаходиться
бар’єр.

Робот виконує всі
завдання у парку
менше ніж за 1
хвилину
Бонусні бали
за гарне
озвучення
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Бонусні бали за
використання LED
кольорів
Штраф за кожне
торкання робота
поза межами
Безпечної зони
Штраф за
виштовхування
обмежувальної
стіни за чорну лінію

5
1

1

4. Параметри Столу
a.
b.
c.
d.

Внутрішні розміри столу змагання 2362х1143мм.
Зовнішні розміри столу 2438х1219 мм.
Основний колір поверхні столу - білий.
Висота бордюрів: 70 +- 20 мм.

5. Параметри поля змагання
a. Всі чорні лінії 10 + 1 мм.
b. Розміри можуть змінюватися в межах ± 5 мм.
c. Область змагання була розроблена так, щоб дозволити командам вимірювати і
відзначати відповідні лінії на своєму столі для практики. Рекомендується
використовувати маркери або чорну ізоляційну стрічку для маркування ліній і
квадратів. Квадрат завдання також може бути роздрукований на папері A3 (або
еквівалентного розміру) і надрукований використовуючи чорні чорнила.

6. Параметри Об'єктів завдання
Є п'ять об'єктів для кожної команди і 1 спільний об'єкт завдання:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

1 червоний блок з 4 червоних LEGO цеглинок 2x4 (спільний).
2 сині блоки з 4 синіх LEGO цеглинок 2x4 кожен.
1 тварина.
1 відвідувач.
1 бар'єр.
2 обмежувальні стіни (повинні бути побудовані командами під час тренувань,
кожна команда може поставити одну стіну).
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