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1 Tutvustus 

Ülesandeks on ehitada robot, mis suudab sõita läbi linna ja parkida ennast ette nähtud 

parkimiskohale. Robot peaks sõitmise ajal jääma sõidutee piiridesse ning jälgima linnas 

asuvaid liiklusmärke ja mehhanisme. 

2 Väljak 

1. Väljaku pind on valget värvi.  

2. Stardiala on mõõtmetega 25 x 25 cm. 

3. Tee, mida mööda robot peab sõitma, on 25 cm lai. 

4. Tee servas on must joon laiusega 20 mm. 

5. Linnas asuvad majad ja võib esineda teisi liiklejaid. 

6. Tee ääres võivad asuda majad, mis ei ole tee servale lähemal kui 3 cm. 

7. Rajal võib olla üks või enam kuni 90 kraadise nurgaga (kaasaarvatud) pööret ehk 

kurvi. 

8. Raja minimaalne pöörderaadius on 0. 

9. Teel võib asetseda 20 mm laiusega punane stoppjoon, mille ees peab robot tegema 

viie sekundilise peatuse. See tähendab, et robot peab olema täielikult peatunud ning 

ükski roboti osa ei tohi olla punasel joonel ega sellest kaugemal. Kui robot eirab seda 

nõuet, lisatakse lõppajale 30 sekundit. 

10. Rajal võib asetseda tõkkesein (tõkkepuu). Tõkkeseina kõrgus on vähemalt 15 cm ning 

selle ees peab peatuma. Robot ei tohi puudutada tõkkeseina. Vastasel juhul lisatakse 

roboti lõppajale 30 sekundit. Tõkkesin liigub rajalt eemale pärast 10 sekundi 

möödumist, mille järel võib robot sõitu jätkata. 

11. Linnas võib asuda ringristmik läbimõõduga 25 cm. Ringristmikul on robotil võimalik 

valida kahe mahasõidu vahel. Mõlemalt väljasõidult jätkub tee viib finišisse. Üks tee 

on kitsam ja kurvilisem, teine laiem ja sirgem. Eelnevalt pole täpsustatud, milline 

väljasõit viib millisele teele. Ringtee tuleb läbida loomulikus sõidusuunas ehk siis 

paremakäelise liikluskorralduse järgi ainult vastupäeva sõites. 

12. Robot saab valida mitme linna lõpus asuva parkimiskoha vahel. Kui parkimiskoht on 

kahelt poolt piiratud 20 mm laiuse musta rajajoonega ja ühelt poolt kollase parkimist 

keelava joonega, siis on parkimine keelatud (vt Joonis 1). Kõikidele teistele kohtadele 

on lubatud parkida. 



 
 

 
Joonis 1 Parkimiskohad  

3 Robot 

1. Robot peab olema autonoomne.  

2. Roboti maksimaalsed mõõdud on 25 x 25 cm, kõrgus piiramatu. NB! LEGO robotitel 

kasutatav mõõdukast on 25 x 25 cm tolerantsiga + 2 mm. 

3. Robotil on keelatud: 

• oma mõõtmetelt suureneda; 

• kahjustada väljakut ja olla ohtlik pealtvaatajatele; 

• eritada gaase, vedelikke, puru ja teisi ohtlikke aineid. 

4. Robotil peab olema start- ja stoppnupp või pult. 

4 Võistlemine 

1. Ülesande eesmärk on jõuda võimalikult lühikese aja jooksul linna teises servas 

asuvasse parklasse. Robot peab parkima ennast parkimisjoonte vahele võimalikult 

paralleelselt. Samuti ei tohi ükski roboti osa olla parkimisjoontel ega nendest 

kaugemal. Võimalik on valida mitme parkla vahel. 

2. Alustamine 

• Ülesande alguses paigutatakse robot linna alguses asuvasse ruutu „Start“. 

• Roboti rattad/roomikud ei tohi ülevalt vaadates katta stardiruudu servi ega 

olla nendest väljaspool. Muud roboti osad võivad servi ületada. 

3. Piirangud/karistused 

• Linna läbimise käigus ei tohi robot ületada tee piire (must joon) mõlema 

rattaga/roomikuga. Linna piiridest ühe rattaga või roomikuga väljumine lisab 

lõppajale 5 sekundit. Piirist üleminekuks loetakse seda, kui roboti ratas või 

roomik ületab musta joone välimist serva. Iga järgnev linnapiiri ületus lisab 

lõppajale omakorda 5 sekundit. 



 
 

• Kui robot väljub linna piirest kahe rattaga/roomikuga, jääb tema 

lõpptulemuseks väljasõidu koht. 

• Kui robot riivab maja, lisatakse ajale 5 sekundit. 

4. Võistluskatsed 

• Igal robotil on kaks katset, mis tuleb sooritada ettenähtud aja jooksul. 

• Mõlema katse kasutamine pole kohustuslik. 

• Arvesse läheb parima katse tulemus. 

5. Võitja selgitamine 

• Võidab see robot, mis läbib linna kõige kiiremini. 

• Kui ükski robot ei suuda linna läbida ühelgi katsel, võidab robot, mis jõudis 

kokkuvõttes linnas kõige kaugemale. 

• Sama kaugele jõudnud robotite puhul läheb arvesse punkti jõudmise aeg. 

6. Maksimaalne võistlejate arv võistkonnas on kolm inimest. 

7. Kohtunike ja korraldajate otsused on lõplikud ja ei kuulu vaidlustamisele. 

5 Organiseerimine 

1. Enne võistlust tuleb läbida registratuur, mille käigus teostatakse robotile tehniline 

kontroll, kleebitakse võistlusnumber ning loositakse järjekorranumber. 

2. Tehniline kontroll peab olema läbitud korraldajate poolt määratud ajaks. 

3. Võistlusel tekkivaid küsimusi ja probleeme lahendab kohtunik või 

korraldusmeeskonna liige. 

4. Kohtunike otsused ei ole vaidlustatavad. Pretensioonid tuleb esitada matši jooksul 

või vahetult peale matši lõppemist. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata. Ebakõlade 

või vaidluste tekkimisel jääb lõppsõna kohtunikele ja/või korraldajatele.  

6 Muudatused ja tühistamised reeglites 

Muudatused ja tühistamised viiakse reeglitesse võistluse peakorraldaja kaudu vastavalt 

võistluse korralduskomitee regulatsioonile. 

  



 
 

7 Ajalugu 

1. Kaotatud on konkreetne linnaplaneering. 

2. Punkt 2 alampunkt 11. Täpsustatud ringtee läbimise suunda. 

3. Punkt 4 alampunkt 4. Muudetud arvesse mineva katse tingimusi. 

4. Punkt 5 alampunkt 4. Täpsustatud protestide esitamise korda. 

5. Punkt 6. Lisatud punkt muudatuste ja tühistamiste kohta reeglites. 


