
Junior-Senior



ХУРТОВИНА online

Місто замело снігом, люди не можуть вийти з власних
будинків. Треба побудувати та запрограмувати робота, що
дозволить прибрати замети та доставити необхідне
обладнання мешканцям двох будинків



ХУРТОВИНА online

• Слід доставити зі складу генератор (зелена модель) в 
будинок, де обірвало електро-мережу (зелений будинок);

• Доставити зі складу обігрівач (червона модель) в будинок, 
де прорвало теплотрасу (червоний будинок);

• Прибрати сніговий замет та доставити його на склад снігу;

• Фінішувати в стартовій області;



ХУРТОВИНА online

• Початкова позиція генератора та обігрівача – біля стін, 
всередині зони складів, як показано на рис. Визначається 
жеребкуванням (суддя) перед заїздом;

• Стіни зрушать/руйнувати не можна. Стіни можуть бути 
іншого кольору. Колір стін значення не має;

• Будинки зрушать/руйнувати не можна;



Поле:

Поле являє собою обмежену площу на рівній білій поверхні: вінілове полотно, ватман,

перевернуте поле WRO, інша відповідна поверхня.

Всі лінії виконані чорним кольором: чорна ізолента.

Всі елементи лінії знаходяться в одній площині.

 Колір фону поля: білий

 Колір ліній: чорний

 Ширина ліній: 20 мм.

 Розмір поля: 2362х1143 мм

 Розмір стартової зони: 250х520 мм

 Розмір внутрішньої області поля: 1822х603 мм

 Розмір зони складів: 1181х571.5мм

 Відступ від краю поля до лінії: 250 мм
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Хуртовина

Повністю в зоні
Частково в зоні

Не в зоні



Місія Бали

Генератор повністю в зеленому будинку, та без пошкоджень 30

Генератор частково в зеленому будинку, та без пошкоджень 15

Генератор в червоному будинку (повністю або частково), та без пошкоджень 15

Обігрівач повністю в червоному будинку, та без пошкоджень 30

Обігрівач частково в червоному будинку, та без пошкоджень 15

Обігрівач в зеленому будинку (повністю або частково), та без пошкоджень 15

Сніговий замет повністю в зоні 15

Сніговий замет частково в зоні 5

Проекція робота повністю в зоні старт фініш* 10

Обігрівач, сніговий замет або генератор пошкоджено 0

Стіни зсунуто або пошкоджено -5 за стіну

* - Бали зараховуються лише за умови, що набрані бали хоча б за одну з інших місій


