
Поля: 

 Поля можуть бути з бортами або без них. Учасники на власний розсуд обирають чи встановлювати 

їх чи ні.  

 Всі лінії поля виконані чорним кольором, наприклад, чорна ізолента, фарба або інше.  

 Дозволяється розходження в розмірах поля в 5 мм.  

Робот: 

 Місія Буревій та Місія Хуртовина: Максимальні розміри робота перед початком заїзду повинні 

бути в межах 250х250х250 мм включно з кабелями. Після запуску робота розміри робота не 

обмежені. При поверненні на старт/фініш вертикальна проекція робота має бути повністю в зоні 

старту/фінішу (кабелі можуть бути за межами зони старту/фінішу).  

 Слалом: Βпрοдοвж змагань габаритні розміри робота (включаючи всі рухливі елементи у всіх їх 

можливих позиціях) не повинні перевищувати 250х250х250 мм. 

Карантин: 

 Перед заїздом команда має продемонструвати екран EV3 блока судді, де має бути один проєкт, 

один файл Run, що запускається та вимкнений блютуз. 

Surprise Rule: 

 Оголошується вранці в день змагань та не обов’язкове до виконання.  

Замір часу залікової спроби: 

 Учасник виставляє робота на старт. Суддя запитує про готовність, учасник відповідає. По команді 

судді «Старт» учасник запускає робота. Відлік часу починається з рухом робота. Відлік 

припиняється з виконанням місії і поверненням робота в стартову зону, час автоматично 

зупиняється через 120 секунд або якщо робот покинув межі поля, учасник/помічник учасника 

доторкнувся до робота/поля/об’єктів поля. 

 Команда має мати супроводжуючого дорослого для асистування, в тому числі для паралельного 

контролю часу залікових спроб (необхідно мати секундомір).  

Жеребкування об’єктів поля: 

 Місія Буревій: жеребкування місця розташування повалених дерев та аварійного обладнання. 

 Місія Хуртовина: жеребкування місця розташування генератора та обігрівача.  

 Жеребкування відбувається безпосередньо перед заліковими спробами. 

 Жеребкування кубиків індивідуальне для всіх команд. 

 Пробного заїзду після жеребкування команда не матиме. Команда має дві залікові спроби 

проходження місії. 

Слалом: 

 Робот має пройти три кути поля. 

 Визначення переможців: Турнірна таблиця буде складатися за двома критеріями: максимальна 

кількість кутів, які пройшов робот та мінімальний час залікової спроби. 

Місія Буревій: 

 Повалені дерева на полі необхідно змістити з перетину ліній, а не забрати. За повалені дерева у 

зоні старту/фінішу не будуть нараховані бали. 

 Визначення переможців: Рейтинг команд визначається по сумі балів за проходження місії за 

результатами залікових спроб, враховується найкраща спроба. Якщо дві команди отримують ті ж 

самі бали, рейтинг визначається за найменшим часом виконання залікової спроби. 

 

 

 



Місія Хуртовина: 

 Початкова позиція обігрівача та генератора:  

 Вони НЕ мають торкатися ні стін, ні краю поля/бортів, ні чорної лінії.  

 Відстань від стін (не зони стіни, а саме стіни) та краю поля/бортів має бути не більше 1-2 см. 

 Генератор та обігрівач встановлюються довгою стороною паралельно стіні. 

 

 Об’єкт необхідно доставити до будинку/складу неушкодженим. Його положення не має значення, 

наприклад, може бути поставлений рівно, бути перевернутим, лежати боком.  

 

 Стіна будинку/складу вважається зоною: 

 Якщо об’єкт в зоні та вертикальна проекція 

об’єкту не виходить за межі стіни – об’єкт 

вважається в зоні.  

 Якщо об’єкт в зоні та вертикальна проекція 

об’єкту навіть частково поза стіною – об’єкт 

вважається частково в зоні. 

 Якщо об’єкт не в зоні, але хоча б частина 

об’єкту над стіною – об’єкт вважається 

частково в зоні. 

 

 Положення стіни на полі: 

 Стіна прилягає до краю поля/борта вужчою стороною. 

 На полі необхідно відмітити зону стіни, яка на 10 мм виступає за межі стіни з трьох сторін, які не 

прилягають до краю поля/борту. Зону можна окреслити тим же матеріалом, що і чорні лінії поля 

або іншим способом, наприклад, маркером. 

 Стіна вважається зсунутою, якщо її вертикальна проекція буде виходити за межі відміченої зони.  

 

 Положення червоного та зеленого будинку, снігового складу на полі: 

 Будинки на полі розташовані у кутах, тобто двома сторонами прилягають до краю поля/бортів.  

 Сніговий склад одною стороною прилягає до краю поля та одною до стіни. 

 На полі необхідно відмітити зону зеленого і червоного будинку та снігового складу, яка на 10 мм 

виступає за межі об’єктів з тих сторін, що не прилягають до краю поля/бортів. 

 Зелений і червоний будинок та сніговий склад вважаються зсунутими, якщо їх вертикальна 

проекція буде виходити за межі відміченої зони. 

 

 Підрахунок балів за виконання місії: 

 У разі якщо генератор, обігрівач або сніговий замет пошкоджено, то місія не виконана – 0 балів. 

 За зсунення або пошкодження стін, зеленого і червоного будинку, снігового складу: штраф -5 

балів.  

 

 Визначення переможців: Рейтинг команд визначається по сумі балів за проходження місії за 

результатами залікових спроб, враховується найкраща спроба. Якщо дві команди отримують ті ж 

самі бали, рейтинг визначається за найменшим часом виконання залікової спроби. 


