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Mäng 

Mängu kirjeldus 
Mängitakse väljakul, mis on üles seatud nii, nagu alljärgneval joonisel näidatud. Robotiülesanne, 

programmeerimisülesanne ja koostööülesanne kasutavad sama väljakut. 

Koostööülesandes töötavad koos kahest (2) robotist koosnevad liidud, mis tegutsevad inimese poolt 

juhituna. 

Robotiülesandes peab üksik robot inimese poolt juhituna võimalikult palju punkte koguma. 

Programmeerimisülesandes peab üksik robot iseseisvalt võimalikult palju punkte koguma. 

Mängu eesmärk on koguda suurim punktisumma, kogudes Hexball'e värvilistes tsoonides, 

väravates ja parkides ning tasakaalustades roboteid silla peal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Joonis 1 - Väljaku isomeetriline kujutis 

 

Kokku on mängus saadaval kakskümmend kaheksa (28) Hexball'i, kaks (2) punktiala, kuusteist (16) 

maaväravat, kaksteist (12) õhuväravat ja üks (1) sild. 
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Joonis 2 – Stardipositsioonid, punktialad ja juhi ala on märgitud. 
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Mõisted 

Liit – Eelnevalt kindlaksmääratud grupp kahest (2) tiimist, mis töötavad koostööülesandel koos. 
 
Liidu punktid – Koostööülesandes saadud punktid, mille saavad mõlemad tiimid. 

 

Autonoomne – Robot, mis tegutseb iseseisvalt, ilma VEX IQ puldi signaalita. 
 

Tasakaalus – Sild on tasakaalus, kui kumbki silla ots ei puutu põrandat või on toestatud Hexball'iga. 
 

Sild – 14”x 24” VEX IQ plaatidest tehtud ehitis, mis tasakaalustatuna asetseb maast 3,25” 

kõrgusel. Sild asetseb topelthingedel, mistõttu võib see kalduda väljaku mõlema otsa suunas. 

Tiimid võivad valida, kas sild on mängu alguses tasakaalus või mitte. Kui tiimid seda ei otsusta, 

on sild mängu alguses tasakaalus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonised 3 & 4 - Tasakaalus ja tasakaalustamata 
sild 

 

Disklahv – Tiimile mängureeglite rikkumise eest määratav karistus. Tiim, mis saab koostööülesandes 

disklahvi, saab null (0) punkti. Peakohtunikul on õigus reeglite korduva rikkumise korral tiim tervelt 

ürituselt diskvalifitseerida. 

Juht – Õpilasest tiimiliige, kes on vastutav Roboti juhtimise eest. 
 

Juhi ala – Ala väljaku taga, kus juhid võistluse ajal asuma peavad, v.a juhul, kui tegu on 

reeglitekohase roboti mõjutamisega. 

Algkooliõpilane – Õpilane, kes õpib klassides 1-4. 
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Õhuvärav – Üks (1) kaheteistkümnest (12) 6” laiusest ja 6” sügavusest VEX IQ plaatidega 

määratletud mahust, kus tiimid võivad Hexball'idega punkte saada. Neli (4) õhuväravat on VEX IQ 

plaatidega piiritletud ka ülalt ja omavad kõrgust 6,25”. 

Tara – 6” kõrgune torustruktuur, mis märgib kahe punktiala vahelist piiri. 
 

Väljakuelement – Väljaku äär, Hexball'id, tara, väravad, sild ja muud struktuurid. 
 

Põrand – Väljaku osa, mis asub ääreseintest seespool. 
 

Värav – Maa- või õhuvärav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis 5 - Maa- ja õhuväravad 

 

Hexball – Oranž või sinine plastikust objekt, mis koosneb kuuest (6) kühmust, mis eenduvad ühisest 
keskpunktist, moodustades kogudiameetriks umbes 5”. Iga Hexball kaalub umbes 0.19 lb. 

 

Maavärav – Üks (1) kuueteistkümnest (16) 5-6” laiusest, 6” sügavusest, VEX IQ plaatide, 

väljakuseinte ja põrandaga määratletud mahust, kus tiimid võivad Hexball'idega punkte saada. 

Kaheksa (8) maaväravat on VEX IQ plaatidega piiritletud ka ülalt ja omavad kõrgust 6,25”. 

Põhikooliõpilane – Õpilane, kes õpib 5.-9. klassis. 
 

Pargitud – Robot on pargitud, kui ta puudutab matši lõpuks silda ja ei puuduta põrandat. 
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Programmeerimisülesanne – Programmeerimisülesanne koosneb kuuekümne- (60) sekundilisest 

autonoomsest osast ja seal osaleb ainult üks robot. 

Robot – Mis iganes objekt, mis on tehnilise kontrolli läbinud ja mille tiim enne matši algust väljakule 
paigutab. 

 

Osavusülesanne – Osavusülesanne koosneb kuuekümne- (60) sekundilisest juhitud osast ja seal 
osaleb ainult üks robot. 

 

Punkt – Hexball'iga saab punkti, kui see ei puutu robotit ja täidab ühe alljärgnevatest kriteeriumitest: 

1. Hexball puutub põrandat samavärvilises punktialas. 

2. Hexball on osaliselt samavärvilise värava kolmemõõtmelises mahus. 

Täpsustus 1: Kui Hexball'iga saadakse punkt korraga nii punktialas kui väravas, loeb ainult 

värava eest saadud punkt (s.t, et sama Hexball ei saa korraga tuua punkti nii väravas kui 

punktialal). 

Täpsustus 2: Igas väravas võib ainult üks Hexball punkti tuua (s.t, et samas väravas olevate 

Hexball'ide eest ei saa mitut punkti). 

Täpsustus 3: Kui  Hexball toob punkti mitmes väravas, loeb ainult kõrgeima punkti toonud värav 

(s.t, et Hexball ei saa tuua punkti rohkem kui ühes väravas). 

Punktiala – Põranda osa, mis on piiritletud tara sisemise ääre ja seinte sisemiste äärtega. Tara ja sild 

ei paikne kummaski punktialas. 

Stardipositsioonid – Kaks 13” x 20” kohta väljakul, kus robotid matši alustavad. Stardipositsioonid on 

määratletud mustade joonte välimiste servadega ja väljaku seintega. 

Õpilane – Isik, kes õpib üldhariduskoolis 2.-8. klassis. 

Tiim – Koosneb kahest või enamast õpilasest. Tiim loetakse algkoolitiimiks, kui kõik liikmed on 

algkooliõpilased ja põhikoolitiimiks, kui liikmetest üks või enam on põhikooliõpilased. Tiim võib 

esindada kooli, noorteorganisatsiooni, huviringi jms. 

Koostööülesanne – Koostööülesanne koosneb kuuekümne- (60) sekundilisest juhitud osast, kus 

osaleb üks liit. 
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VEX IQ Challenge Crossover Reeglid 

Punktiarvestus 

 Hexball toob punktialal ühe punkti. 

 Hexball toob sama värvi maaväravas kolm punkti. 

 Hexball toob sama värvi õhuväravas viis punkti. 

 Üks sillale pargitud robot toob viis punkti. 

 Kaks sillale pargitud robotit toovad 15 punkti. 

 Kõik robotid pargituna tasakaalus sillale toovad kokku 25 punkti. 

o Koostööülesandes tähendab fraas “kõik robotid” liidu mõlemat robotit. 

o Robotiülesandes või programmeerimisülesandes tähendab fraas “kõik robotid” matšis 
osalevat robotit. 

Ohutusnõuded 
<S1> Kui mistahes hetkel on kohtunike otsuse kohaselt töötav robot või tiimi tegevus ebaturvaline või 

on kahjustanud väljakuelemente või Hexball’e, võidakse reegleid rikkunud tiim diskvalifitseerida. 

Robot vajab sel juhul uut inspektsiooni, enne kui see uuesti väljakule lubatakse. 

a. Erilist tähelepanu pööratakse igasugusele Hexball’ide kahjustamisele. On ülioluline, et tiimid 

kujundaks oma robotid nii, et nad ei tekita Hexball’idele jäädavat kahju. 

Üldised mängureeglid 
<G1> Lugedes ja rakendades käesolevas dokumendis kirjas olevaid reegleid, tuleb alati meeles 

pidada, et terve mõistuse printsiibid on VEX IQ Challenge’is alati kehtivad. 
 

<G2> Matši alguses peab iga robot: 
 

a. Olema kontaktis ainult põrandaga. 

b. Mahtuma 13” x 20” alasse, mis on määratletud stardipositsiooniga. 

c. Olema maksimaalselt 15” kõrgune. 
 

Reeglitele mittevastav Robot eemaldatakse matšilt peakohtuniku otsuse kohaselt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Joonis 6 – Reeglitekohane näidisstardipositsioon            Joonis 7 – Reeglitevastane näidisstardipositsioon <G2b> 
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<G3> Matši ajal ei või robot laieneda välja 13”x20” alast, millega nad matši alguses piiratud olid. 

Samas võivad robotid laieneda üle 15” kõrgusepiirangu. Selle reegli eiramine toob kaasa hoiatuse 

kergema rikkumise eest, mis matši käiku ei mõjuta. Punktiarvestust mõjutava rikkumise eest antakse 

disklahv. Tiim, mis saab korduvaid hoiatusi, võib peakohtuniku otsuse järgi samuti disklahvi saada.  

<G4> Igas tiimis on kaks juhti. Tiimid, kus on ainult üks õpilane, võivad kasutada kvalifitseeritud juhti, 

kes on üritusel olemas. Seda rolli võib iga juht täita ainult ühe tiimi jaoks. 

Matši ajal võivad roboteid juhtida ainult juhid. Ükski juht ei tohi robotit juhtida rohkem kui 35 sekundit. 

Kaks juhti peavad omavahel pulti vahetama, kui matši on jäänud veel 25 kuni 35 sekundit. Teine juht 

ei tohi oma tiimi pulti puutuda enne, kui see talle edasi antakse. Kui pult on edasi antud, ei tohi 

esimene juht enam pulti puutuda. Selle reegli rikkumine toob kaasa hoiatuse kergema rikkumise eest, 

mis matši käiku ei mõjuta. Punktiarvestust mõjutava rikkumise eest antakse disklahv. Tiim, mis saab 

korduvaid hoiatusi, võib peakohtuniku otsuse järgi samuti disklahvi saada. 

<G5> Matši ajal peavad juhid püsima juhi alal, välja arvatud reeglitekohase interaktsiooni korral 

robotiga. Juhid ei või matši ajal kasutada sidevahendeid (raadiot, telefoni jms). 

<G6> Juhid ei tohi matši ajal taotluslikult puudutada ühtegi väljakuelementi ega robotit. Igasugune 

sihilik kontakt võib kaasa tuua disklahvi. Tahtmatu kontakt ei too kaasa karistust, kui see ei mõjuta 

otseselt matši käiku. Sellist tüüpi tahtmatu kontakt võib kaasa tuua disklahvi. 

<G7> Hexball’id, mis väljuvad väljakust, asetatakse viivitamatult väljakule tagasi, lähimasse punkti 

kohale, kust nad väljusid. Kui selline punkt asub väravas, asetatakse Hexball värava kõrvale, mitte 

sisse. 

<G8> Punktid loetakse kokku pärast igat matši, kohe, kui kõik objektid on väljakul seisma jäänud. 

Igasugune punktide toomine, parkimine või tasakaalustamine, mis toimub pärast matši lõppu sõitmist 

jätkavate robotite tõttu, ei loe. Kohtunikud ei juhindu matšist tehtud piltidest ega videotest. 

<G9> Robotid ei või sihilikult endast matši ajal osi eraldada või väljakule mehhanisme asetada. Kui 

sihilikult robotist eraldunud komponent või mehhanism mõjutab mängu käiku, tiim 

diskvalifitseeritakse. Korduvad sihilikud irdumised võivad kaasa tuua diskvalifikatsiooni tervelt 

ürituselt. 
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<G10> Robotid ei või haarata ühestki väljaku elemendist ega end nende külge kinnitada. 

Strateegiad, mis kasutavad väljakuelemendi mitme külje mõjutamist eesmärgiga end sinna kinnitada, 

on keelatud. Selle reegli eesmärk on ära hoida väljaku tahtmatut kahjustamist ja enda ankurdamist 

väljaku külge. Selle reegli pisemad rikkumised, mis matši käiku ei mõjuta, toovad kaasa hoiatuse. 

Punktiarvestust mõjutav rikkumine toob kaasa disklahvi. Tiim, mis saab korduvaid hoiatusi, võib 

peakohtuniku otsuse järgi samuti disklahvi saada. 

<G11> Robotid peavad olema disainitud nii, et Hexball’e saaks pärast matši võimalikest 

haaramismehhanismidest eemaldada ilma, et robot vajaks voolu. 

<G12> Väljaku mõõtude veamäär on ±1”, kui ei ole teisiti teatatud, nii et robotid peab vastavalt 

disainima. 

<G13> Matši uuesti mängimine on korraldajate ja peakohtuniku otsustada ning seda rakendatakse 

vaid äärmuslikul juhul. 

<G14> Kui robot väljub tervenisti väljaku piiridest, jääb kinni, vajub külili või vajab muul moel abi, 

võivad juhid roboti taas õigesti asetada. Seda tuleb teha nii, et robot ei puutuks silda. Enne roboti 

ära toomist peab tiim sellest kohtunikule märku andma, asetades oma VEX IQ puldi maha nii, et see 

pole kummagi juhi käes. Kui roboti käes on Hexball’e, tuleb need temalt eemaldada ja ülejäänud 

matši ajaks mängust välja jätta. 

See reegel aitab tiimidel oma roboteid matši käigus töökorras hoida. Reegli eesmärk on lasta 

tiimidel katkiseid roboteid parandada, või neid „hädast välja aidata“. See reegel pole tiimidele 

kasutuseks osana oma strateegiast, et matšis edu saavutada. Kui kohtunik näeb tiimi, kes seda 

korduvalt või tahtlikult teeb, võidakse nad antud matšilt diskvalifitseerida. 

<G15> Täiskasvanud võivad abistada õpilasi pingelistes olukordades, kuid täiskasvanu ei tohi 
robotiga töötada ilma, et selle tiimi õpilased oleks kohal ja aktiivselt osalemas. 

 

<G16> Kõik tiimiliikmed, sealhulgas kõik õpilased ja täiskasvanud, kes on tiimiga seotud, peavad end 

VEX IQ Challenge’il osaledes ülal pidama austusväärselt ja olema positiivselt meelestatud. Kui 

tiimiliikmed on üritusel ebaviisakad või lugupidamatud korraldajate, vabatahtlike või teiste tiimide 

vastu, võidakse nad diskvalifitseerida käimasolevalt või tulevalt matšilt. Kohtunikud võivad lähtuda 

tiimi käitumisest ja eetikast ka auhindade jagamisel. 

 

Kõigis VEX IQ Challenge osades peavad õpilased langetama otsuseid ja tegema tegusid, olles 

seejuures juhendatud täiskasvanute poolt. VEX’i kogukond on uhkusega positiivne õpikeskkond, kus 

ei toimu kiusamist, ahistamist või mõttetut stressi tekitamist. Pingelised ja väljakutsuvad olukorrad on 

eelkõige õpimomentideks positiivse käitumise ja spordivaimu kujundamisel. 
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<G17> Kõik reeglid käesolevas juhendis on vajadusel muutmiseks ja pole ametlikud enne 

17.08.2016. Oodatult ei toimu suuri muutusi, kuid võime teha muudatusi kuni 17.08.2016. 

Plaanipärased uuendused leiavad aset 15.06.2016 ja 03.04.2017. Soovitame tiimidel vaadata VEX 

IQ foorumit reeglite uuenduste ja selgituste kohta: www.vexiqforum.com 
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Tehniline kontroll 

Kirjeldus 
Kõik robotid peavad enne võistlusel osalemisele lubamist läbima täieliku tehnilise kontrolli. Kontrolli 

eesmärgiks on veenduda, et robot vastab nõuetele. Esmane kontroll viiakse läbi enamasti tiimide 

registreerimise ja harjutamise ajal. Iga tiim peaks alljärgnevaid reegleid kasutades oma roboti juba 

eelnevalt üle vaatama, veendumaks, et see vastab reeglitele. 

Mõisted 
Robot – juhi poolt kontrollitav sõiduk, mis on disainitud ja ehitatud VEX IQ Challenge tiimi poolt 

kindlate ülesannete täitmiseks mänguväljal. Roboti ehitamisel võib kasutada vaid VEX IQ platvormi 

osi ja mehhaanilisi ning struktuurilisi komponente VEX Robotics toodete seast HEXBUG’i poolt. Muid 

osi robotil olla ei tohi. Enne matšil osalemist peab iga robot läbima tehnilise kontrolli. Täiendavad 

kontrollid võidakse läbi viia ürituse korraldajate ja meeskonna otsusel. 

Kontrolli reeglid 
<R1> Tiimi robot peab kontrolli läbima enne ükskõik millisel matšil osalemist. Mittevastavus mõnele 

roboti disaini või konstruktsiooni puudutavale reeglile võib kaasa tuua roboti disklahvi ürituselt. 

a. Kui robotile tehakse olulisi muudatusi, peab see uuesti läbima tehnilise kontrolli enne matšile 

lubamist. 

b. Tiimidelt võidakse koha peal nõuda juhuslikus tehnilises kontrollis osalemist, mida viib läbi 

ürituse meeskond. Kontrollist keeldumine toob kaasa disklahvi. 

c. Kohtunikud või kontrollijad võivad otsustada, et Robot on reeglitele mittevastavuses. Sellisel 

juhul diskvalifitseeritakse vastav tiim ja antud robot ei saa osaleda ühelgi matšil enne, kui 

läbib uue tehnilise kontrolli. 

<R2> Iga tiimi kohta võib VEX IQ Challenge’il osaleda vaid üks robot. Kuigi on oodata, et tiimid viivad 

oma robotil ürituse käigus läbi muudatusi, võib tiimil olla ainult üks robot. VEX IQ Süsteem on 

mõeldud olema mobiilne robotidisaini platvorm. Sellest lähtuval on VEX IQ Challenge’i jaoks ehitatud 

VEX IQ robotil järgnevad allsüsteemid: 

Allsüsteem 1: Liikuv robootiline alus koos rataste, roomikute või muude mehhanismidega, mis 

tagavad robotile võimaluse liikuda suuremal osal tasasest mänguvälja pinnast. Liikumatul robotil 

loetakse Allsüsteem 1-ks ratasteta alust. 
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Allsüsteem 2: Voolu- ja juhtimissüsteem, mis koosneb VEX IQ akust, VEX IQ juhtimissüsteemist ja 

nendega seotud Smart Motor’itest liikuva robootilise aluse jaoks. 

Allsüsteem 3: Täiendavad seadmed (ja nendega seotud Smart Motor’id), mille abil mõjutatakse 

mängu objekte või liigeldakse väljaku takistuste vahel. 

Ülaltoodud definitsioone arvestades peab VEX IQ Challenge üritusel (sealhulgas osavusülesannetel) 

kasutatav robot koosnema vähemalt allsüsteem 1-st ja allsüsteem 2-st. Seega, vahetades välja terve 

allsüsteemi 1 või 2, on loodud uus robot, mis seega osaleda ei saa. 

a. Tiimid ei või osaleda robotiga, kui teist robotit samal ajal ehitatakse või modifitseeritakse. 

b. Tiimid ei või ürituse ajal vahetada erinevate robotite vahel. 
 

<R3> Osalemaks ametlikul VEX IQ Challenge üritusel, peab tiim esmalt registreeruma lehel 

robotevents.com. Registreerumisel saadakse VEX IQ Challenge tiiminumber ja kaks VEX IQ 

Challenge numbrimärki. Igal robotil peaks VEX IQ Challenge numbrimärk, millele on tiiminumber 

selgelt peale kantud, olema kahel vastasküljel nähtaval kohal. 

a. VEX IQ Challenge numbrimärgid on mittefunktsionaalsed dekoratsioonid ning neid ei või 

kasutada roboti funktsionaalse osana. 

b. Numbrimärgid peavad olema vastavuses kõikide robotile kehtivate reeglitega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Joonis 8 – VEX IQ Challenge numbrimärk, millele on kirjutatud tiiminumber. 
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<R4> Iga matši alguses peab robot vastama järgmistele nõuetele: 
 

a. Puudutama ainult põrandat. 

b. Mahtuma 13“ x 20“ ala sisse, mis on määratud stardipositsiooniga. 

c. Mitte olema kõrgem kui 15“. 
 

Robot ei või matši ajal laieneda üle 13“ x 20“ piiride. Samas võib robot laieneda üle 15“ 

kõrguspiirangu.  

Täpsustus: Tiimid peavad jääma 13“ x 20“ ala sisse terve matši jooksul; see hõlmab endas ka 

igasuguste jäsemete ja jätkude liikumist. Käsi, mis ulatub opereerides piiridest välja, teeb roboti 

matši ajal reeglitele mittevastavaks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonised 8 & 9: Robot alustab matši nõuetekohaste piiride sees, kuid muutub käe liikudes liiga suureks. 

 

<R5> Roboti stardiseadistus peab olema sama, mis nõuetele vastavusele kontrolli ajal ning robot peab 
mahtuma suuruspiirangutesse. 

 

a. Tiimid, kes kasutavad mitut seadistust, peavad enne võistluse algust sellest kontrollijatele 

teada andma ning andma roboti inspektsiooni oma suurimas seadistuses. 

b. Tiim ei tohi anda robotit kontrollimisele ühes seadistuses ning seejärel, matši alguses seda 

väljakule asetada teises, kontrollimata seadistuses. 
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<R6> Robotid võivad ehitatud olla AINULT ametlikest robotikomponentidest VEX IQ tooteliinilt, kui 

antud reeglites pole sätestatud teisiti. 

a. Kui tehnilise kontrolli käigus tekib küsimus, kas mingi detail on ametlik VEX IQ komponent, 

peab tiim kontrollijale esitama komponendi päritolu tõendava dokumentatsiooni. Selliseks 

dokumentatsiooniks võib olla tšekk, komponendi number või mõni muu paberkandjal 

tõestusmaterjal. 

b. Ainult otseselt robotiehituseks ettenähtud VEX IQ komponendid on lubatud. Muude 

komponentide kasutamine vastupidiselt nende ettenähtud otstarbele on keelatud (s.t palun 

ärge üritage kasutada VEX IQ riideesemeid, ürituse korraldamiseks ettenähtud materjale, 

pakendeid, väljakuelemente või muid mitterobootilisi tooteid VEX IQ Challenge roboti 

ehitamisel). 

c. VEX EDR ja VEXpro liinide tooteid ei või kasutada roboti ehitamisel. VEX tooteliini tooted, mis 

on loetletud ka VEX IQ tooteliini toodete hulgas, on lubatud. 

d. Mehhaanilised ja struktuurilised komponendid VEX Robotics tooteliinilt HEXBUG’i poolt, peale 

nende, mis allpool välja on toodud, on robotiehituses lubatud. Samas on elektrilised osised 

VEX Robotics tooteliinilt HEXBUG’i poolt robotiehituses keelatud. 

Järgnevad mehhaanilised ja struktuurilised komponendid VEX Robotics tooteliinilt HEXBUG 

poolt on välja arvatud: 

i. Kõik kummipaelad 

e. Ametlikud robotikomponendid VEX IQ tooteliinilt, mis on tootmisest väljas, on samuti 

kasutamiseks lubatud, kuid tiimid peavad silmas pidama reeglit <R6a>. 

f. 3D prinditud versioonid VEX IQ osistest ei ole lubatud. 
 

<R7> Ametlikud VEX IQ tooted on saadaval AINULT VEX ja ametlike VEX edasimüüjate käest. Et 

kindlaks teha, kas toode on ametlik või mitte, vaata www.vexiq.com. 

<R8> Robotitel võib kasutada järgnevaid „mitte-VEX IQ“ osiseid: 
 

a. Tiimid võivad lisada sobivaid mittefunktsionaalseid dekoratsioone, kui need ei mõjuta 

kuidagi roboti sooritust ega matši tulemust. Need dekoratsioonid peavad üritusega sobima. 

Kontrollijate otsustada on, mis on „mittefunktsionaalne“. 

i. Kõikide dekoratsioonide taga peab olema reeglitele vastav materjal, mis täidab sama 

otstarvet (nt kui robotil on suur plakat, mis takistab mängu objekte robotist välja 

kukkumast, peab sildi taga olema VEX IQ materjal, mis samuti takistab objekte 

robotist välja kukkumast). 

b. Kummipaelad, mis on pikkuselt ja paksuselt võrdsed VEX IQ tootesarja omadega. 
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<R9> Täiendavad VEX IQ tooted, mis antakse välja ürituse hooajal, on kasutamiseks lubatud. 

a.  Mõnedel „uutel“ osistel võivad olla teatavad kasutuspiirangud. Need piirangud 

dokumenteeritakse Tiimiuuenduses (Team Update), mis postitatakse VEX IQ Challenge 

Crossover koduleheküljele, võistluse (Competition) sektsiooni www.VEXrobotics.com 
 

<R10> Robotid võivad kasutada ainult ühte VEX IQ robotiaju. 
 

a. Robotiajud, mikrokontrollerid ja muud elektrilised komponendid, mis on osa VEX 

Robotics HEXBUG’i poolt, VEX EDR-ist või VEXPro tooteliinist, pole lubatud. 

b. Robotid peavad kasutama VEX IQ 900 MHz raadiot, VEX IQ 2,4 GHz raadiot või VEX Smart 

raadiot seotuna oma VEX IQ robotiajuga. 

c. Ainus lubatud roboti juhtimise viis koostööülesande ja osavusülesande ajal on VEX IQ puldi 

abil. 

<R11> Robotid võivad kasutada kuni kuute (6) VEX IQ Smart mootorit. 
 

a.  Täiendavaid mootoreid ei või robotil kasutada (isegi siis, kui need pole ühendatud). 
 

<R12> Ainukesed lubatavad vooluallikad VEX IQ Challenge’i roboti jaoks on kas üksik VEX IQ Roboti 

patarei või kuus (6) AA patareid. 

a.  Täiendavaid vooluallikaid ei või robotil kasutada (isegi siis, kui need pole ühendatud). 
 

<R13> Osi EI TOHI modifitseerida. 
 

a.  Modifitseerimine on näiteks, kuid mitte ainult, painutamine ja lõikamine. Üldiselt peaks VEX IQ 

komponente pidama pühaks ja neid mitte kuidagi muutma. 

<R14> Järgnevad mehhanismid ja komponendid EI OLE lubatud: 
 

a. Sellised, mis võivad potentsiaalselt kahjustada mänguvälja elemente, eriti Hexball’e. 

b. Sellised, mis võivad potentsiaalselt kahjustada teisi roboteid. 

c. Sellised, mis tekitavad ebavajaliku takerdumise riski. 
 

<R15> Robot loetakse edukalt inspekteerituks, kui inspekteerija loeb selle kontrolli „läbinuks“ ja 

inspektsioonidokument on allkirjastatud nii inspektori kui ka õpilasest tiimiliikme poolt. 

<R16> Tiimid peavad tooma oma robotid väljakule mänguvalmina. Tiimid peavad vahetama patareisid 

enne roboti väljakule paigutamist. 
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Sündmus 

Kirjeldus 
VEX IQ Challenge koosneb: 

 

 Koostööülesandest 

o Iga koostööülesande matš koosneb kahest tiimist, kes töötavad liiduna, et saada 

punkte. Koostööülesanne võib sisaldada harjutamist, kvalifikatsiooni ja finaalmänge. 

Pärast kvalifikatsioonimänge hinnatakse tiime nende soorituse alusel. Tavaliselt 

võistlevad siis parimad tiimid omavahel finaalis, et kindlaks teha koostööülesande 

võitjad. Finaalmängudel osalevate tiimide arv ei ole kindlaks määratud. 

 Osavusülesanne 

o Igas osavusülesandes on robot täielikult juhi poolt opereeritav ja selles peab üksik 

robot võimalikult palju punkte saama. 

 Programmeerimisülesanne 

o Igas programmeerimisülesandes on robot täiesti autonoomne (VEX IQ pulti ei 

kasutata) ja selles peab üksik robot võimalikult palju punkte saama. 
 

Auhinnatakse iga võistlusformaadi parimaid. Auhindu antakse ka üldise soorituse eest ettenähtud 

kriteeriumite osas. Lisainfoks vaata lisa Auhinnad. 

Mõisted 

Disklahv – Tiimile mängureeglite rikkumise eest määratav karistus. Tiim, mis saab koostööülesandes 
disklahvi, saab null (0) punkti.  

Finaalmäng – matš, mille käigus selguvad koostööülesande võitjad. 
 

Harjutusmatš – Punktiarvestuseta mäng, mille käigus saavad tiimid võimaluse ametliku 

mänguväljakuga tutvuda. 

Kvalifikatsioonimäng – Koosööülesande matš, mille käigus selgub paremusjärjestus. 
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Koostööülesanne 

Koostööülesande kvalifikatsioonimängud 
Üritusel võib harjutusmatše mängida tiimi registreerimisajast kuni tiimi koosoleku alguseni. 

Korraldajad teevad kõik endast oleneva, et võrdsustada tiimidele antavat harjutusaega, aga seda 

võidakse teha „kes ees, see mees“ põhimõttel. Nendes mängudes punkte ei arvestata ja need ei 

mõjuta paremusjärjestust. 

Kava 

 Kvalifikatsioonimängude kava avalikustatakse enne ürituse avatseremooniat. Kavast selguvad 

ka liitudes olevad tiimid ja võistlevate tiimide paarid. Kui üritusel on mitu väljakut, märgitakse 

ka, millisel väljakul antud matš toimub. 

 Kvalifikatsioonimängud algavad kohe pärast avatseremooniat vastavalt 

kvalifikatsioonimängude kavale. 

 Tiimid määratakse koostööülesande jaoks liitudesse suvaliselt. 

 Kõik tiimid teenivad punkte võrdses arvus kvalifikatsioonimängudes. 

 Mõnel juhul võidakse tiimilt paluda täiendava kvalifikatsioonimatši mängimist, kuid see ei 

too endaga kaasa eelist. 

Koostööülesande paremusjärjestus 

 Iga matši lõpus määratakse punktid. 

o Iga robot saab punkte, mis toodi liidule. 

 Kui kvalifikatsioonimängu alguseks pole juhi alal ühtegi tiimiliiget, loetakse tiim puuduvaks ja 

ta saab matši eest 0 punkti. Puudumist käsitletakse samamoodi kui disklahvi.  

 Iga tiim osaleb samas arvus kvalifikatsioonimängudes. 

 Igas kvalifikatsioonimängus teenitud punktid liidetakse kokku, et saada tiimi punktide 
kogusumma. 

 Üks igast neljast matšist ei loe paremusjärjestuse mõttes. Kui üritusel on 4-7 

kvalifikatsioonimängu iga tiimi kohta, siis iga tiimi madalaim tulemus jääb arvesse võtmata. 

Kui üritusel on 8-11 raundi, ei loeta kahte madalaima punktisummaga tulemust. Kui üritusel on 

12 või rohkem raundi, jäetakse arvestamata 3 madalaimat tulemust. 

 Tiimid järjestatakse punktide kogusumma alusel. 

 Viigid paremusjärjestuses lahendatakse: 

o Mõlema tiimi kogusummast madalaima tulemuse lahutamisega ja uute summade 
võrdlemisega; 

o Kui tiimid on endiselt viigis, eemaldatakse järgmine madalaim tulemus jne; 

o Kui tiimid on endiselt viigis, lahendatakse olukord elektroonilise loosi abil. 
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Koostööülesande finaalmängud 

 Kvalifikatsioonimängude lõppedes saavad parimad tiimid pääsu edasi finaalmängudele. 

 Finaalmängude arv määratakse korraldajate poolt. 

 Paremusjärjestuse esimene ja teine tiim moodustavad finaalmängude jaoks omavahel 

liidu, kolmas ja neljas omavahel jne. 

 Alustades madalaima kvalifikatsioonitulemusega liidust, osaleb iga liit ÜHEL finaalmängul. Kui 

finaalmängud on läbi, võidab liit, kelle finaalmängu punktitulemus on kõrgeim. Tulemuselt 

teine jääb teisele kohale jne (Kui tekib viik, saab kõrgema koha liit, kes oli enne finaalmänge 

paremusjärjestuses kõrgemal). 

Koostööülesande reeglid 
<T1> Kohtunikel on üritusel lõplik otsustusõigus kõigil kolmel ülesandel. Kohtunike otsused on 

lõplikud. 

a. Kohtunikud ei vaata ühtegi salvestust. 

b. Kohtunikud vaatavad mänguvälja pärast igat matši üle ja määravad täpse punktisumma. Kui 

punktiarvestuse osas on kaebusi, võivad ainult tiimi juhid, mitte täiskasvanu, jagada oma 

arvamust või esitada kohtunikule küsimusi. Kui väljak on järgmise tiimi jaoks tühjaks tehtud, ei 

saa juhid enam punktiarvestust vaidlustada. 

 

<T2> Ainsad inimesed tiimist, keda lubatakse mänguvälja juurde, on kaks juhti, kes on eristatavad 

vastavate märkidega. Neid märke võib vahetada, aga mitte matši ajal. 

<T3> Matši ajal moodustavad kaks tiimi liidu, mis väljakul mängib. 
 

<T4> Kvalifikatsiooni- ja finaalmängude ajal pole võimalik pausi teha. 
 

<T5> Paljudel üritustel paigutatakse väljak põrandale. Mõnikord asetatakse see kõrgemale. 2017. 

aasta VEX Robotics Maailmameistrivõistlustel on platvormid 18“ kõrgusel. 
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Osavusülesanne 

Osavusülesande reeglid 
Palun arvestage, et kõik reeglid juhendi sektsioonist „Mäng“ on rakendatavad osavusülesandele, 

kui pole märgitud teisiti. 

Iga osavusülesande alguses võib roboti paigutada ühele kahest väljakul olevast 

stardipositsioonist. 

Osavusülesande punktiarvestus 
Punktiarvestus toimub nii, nagu on kirjeldatud käesoleva juhendi sektsioonis „Mäng“. 

 

 Hexball, mis toob punkti sama värvi punktialal, on väärt ühe (1) punkti. 

 Hexball, mis toob punkti sama värvi maaväravas, on väärt kolm (3) punkti. 

 Hexball, mis toob punkti sama värvi õhuväravas, on väärt viis (5) punkti. 

 Sillale pargitud robot on väärt viis (5) punkti. 

 Kõik robotid, pargituna sillale, on väärt kokku kakskümmend viis (25) punkti. 

o Programmeerimisülesandes tähendab „kõik robotid“ matšis osalevat ainsat robotit. 

Osavusülesande võistlusformaat 

 Osavusülesande väljak on üles seatud nii, nagu kirjeldatud käesoleva juhendi sektsioonis 
„Mäng“. 

 Tiimid sooritavad osavusülesande põhimõttel „kes ees, see mees“. 

 Tiimid võivad osaleda mitmes osavusülesandes, kui korraldajad nii otsustavad. 

 Osavusülesandes osaleb kaks juhti. Juhid peavad omavahel pulti vahetama, kui matšist on 

alles jäänud veel 25 kuni 35 sekundit. Kui tiimil on ainult üks juht, võib ta robotit juhtida 

maksimaalselt 35 sekundit. 

Osavusülesande paremusjärjestus 

 Iga osavusülesande matši eest saavad tiimid punkte eeltoodud reeglite alusel. 

 Täielik info osavusülesande kohta tuleb 17. augusti uuenduses. 
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Programmeerimisülesanne 

Programmeerimisülesande reeglid 
Palun arvestage, et kõik reeglid juhendi sektsioonist „Mäng“ on rakendatavad 

programmeerimisülesandele, kui pole märgitud teisiti. 

Iga programmeerimisülesande alguses võib roboti paigutada ühele kahest väljakul olevast 
stardipositsioonist. 

 

Programmeerimisülesande punktiarvestus 
Punktiarvestus toimub nii, nagu on kirjeldatud käesoleva juhendi sektsioonis „Mäng“. 

 

 Hexball, mis toob punkti sama värvi punktialal, on väärt ühe (1) punkti. 

 Hexball, mis toob punkti sama värvi maaväravas, on väärt kolm (3) punkti. 

 Hexball, mis toob punkti sama värvi õhuväravas, on väärt viis (5) punkti. 

 Sillale pargitud robot on väärt viis (5) punkti. 

 Kõik robotid, pargituna sillale, on väärt kokku kakskümmend viis (25) punkti. 

o Programmeerimisülesandes tähendab „kõik robotid“ matšis osalevat ainsat robotit. 

 
 

Programmeerimisülesande võistlusformaat 

 Programmeerimisülesande väljak on üles seatud nii, nagu kirjeldatud käesoleva juhendi 
sektsioonis „Mäng“. 

 Tiimid sooritavad programmeerimisülesande põhimõttel „kes ees, see mees“. 

 Tiimid võivad osaleda mitmes programmeerimisülesandes, kui korraldajad nii otsustavad. 

Programmeerimisülesande paremusjärjestus 

 Iga programmeerimisülesande matši eest saavad tiimid punkte eeltoodud reeglite alusel. 

 Täielik info programmeerimisülesande kohta tuleb 17. augusti uuenduses. 

 
 
 
 

Programmeerimisülesande erireeglid 
<PSC1> Tiim võib oma robotit programmeerimisülesande ajal käsitseda nii mitu korda, kui soovib. 
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a. Robotit käsitsemise järel tuleb see viivitamatult reeglitekohasele stardipositsioonile tagasi 
asetada. 

b. Kui roboti käes on käsitsemise ajal Hexball’e, eemaldatakse need väljakult ja edasisest 

kasutusest. 

c. Kui roboti stardipositsioonil, kuhu robot asetatakse, on Hexball’e, eemaldatakse need väljakult 
ja edasisest kasutusest. 

 

<PSC2> Tiimid peavad oma VEX IQ puldi väljakule kaasa võtma, kuid juhid peavad roboti 

käivitama aju peal nuppu vajutades või aktiveerides mõne sensori ning ei või robotit VEX IQ 

puldiga matši ajal mõjutada. 
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