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1   Tutvustus 

Võistluse eesmärk on jäljendada paadiralli sarnast kaasahaaravat loomust. Rajale pääseb 

korraga kuni kolm robotit. Eesmärgiks on läbida rada kindla aja jooksul ettenähtud suunas 

võimalikult palju kordi. 

2 Väljak 

1. Väljaku pinda kattev veekiht on vähemalt 10 cm sügavune. 

2. Piirde kõrgus veepinnast on vähemalt 10 cm. Piirded võivad olla läbipaistvast 

materjalist. 

3. Vee temperatuur on +10 kuni +40 ⁰C. 

4. Raja trajektoor on kõver ja kinnine. 

5. Raja ristlõige võib olla kandiline, ümarate servadega või lauge. 

6. Raja laius on vähemalt 60 cm. 

7. Rajal võib olla ristteid, mis tuleb läbida otse sirgjooneliselt. 

8. Väljakul võib olla lihtsamaid takistusi nagu poid, seinad ja rajapoolitajad, mis on 

paigaldatud nii, et seinaääri mööda liikuv robot ei oleks võimeline rada läbima. 

Poidele ja seintele pihta minemine ei ole keelatud ning nende asukohad ei ole 

määratud. Poide ning rajapoolitajate ristlõige ei ole määratud. 

9. Rajal võib olla nõrga suruõhuga saavutatud käresitkulisi punkte. Ühes punktis võib 

olla maksimaalselt 4 düüsi, mille otsa läbimõõt on 4 mm. Düüsid on kinnitatud 

väljaku põhja ning nende kõrgus ei ole suurem kui 40 mm. Suruõhu vool ei ole 

sõidusuunaga vastupidine. 

 
Joonis 1: Näidisväljaku ristlõige 

 



 
Joonis 2: Näidisväljak pealtvaates   Joonis 3: Näidisväljaku takistused 

 

3 Robot 

1. Robot peab olema autonoomne. 

2. Robot peab ujuma või heljuma. 

3. Roboti maksimaalsed mõõdud on 35 x 20 x 35 cm (pikkus x laius x kõrgus) ja mass 

kuni 2 kg. 

4. Robotil on lubatud sukelduda vee alla. 

5. Robotil on keelatud: 

• sõita põhjas või kasutada põhjas edasi liikumiseks rattaid, roomikuid või muid 

abivahendeid; 

• kahjustada väljakut ja olla ohtlik pealtvaatajatele; 

• eritada ohtlikke gaase, reostavaid vedelikke (näiteks õli) või puru; 

• aktiivselt rammida või uputada teist robotit; 

• kasutada teist robotit liikumiseks; 

• tahtlikult vett tarbida ja seda väljakult välja heita;  

• ulatuda üle basseini äärte; 

• basseinist väljuda. 

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

4 Võistlemine 

1.  Rajal võistleb korraga kuni 3 robotit.  

2. Võidab robot, mis teenib kõige rohkem punkte. 

• Iga õigetpidi läbitud ring annab ühe punkti. 

• Iga valetpidi läbitud ring annab miinuspunkti. 

• Ringe  loetakse  stardijoone  ületamisel  olenevalt  sõidusuunast,  kusjuures  



õige liikumissuund määratakse vahetult enne konkreetset sõitu. 

3. Raja läbimiseks on aega 3 minutit. 

4. Täpne võistlusformaat sõltub osalejate arvust ning valitakse kohapeal (double 

elimination, alagrupid, ajasõit jne). 

5. Võistluse alguses paigutatakse robotid stardijoonele. 

6. Kui võistlejad on valmis, antakse stardisignaal. 

7. Robot võib sõitma hakata mitte varem kui 5 sekundit pärast stardisignaali. 

8. Roboti liikumine enne määratud aega (vt punkt 7) läheb kirja valestardina. 

9. Valestardi teinud robot saab hoiatuse. Teise järjestikuse valestardi korral 0 punkti. 

10. Sõidu lõpetanud või valestardi teinud roboti eemaldab rajalt kohtuniku korraldusel 

meeskonna esindaja. 

11. Kui võistlus seiskub (nt ükski robot ei liigu 15 sekundi jooksul), on kohtunikul õigus 

anda korraldus, et rajalt eemaldataks robot, mis takistab liikumist. 

12. Liikumist takistav robot paigaldatakse 10 sekundi möödudes samasse kohta. 

13. Reeglite rikkumisel võib kohtunik roboti diskvalifitseerida ja anda korralduse see 

rajalt eemaldada. 

14. Ühes võistkonnas võib registreerida kuni 3 inimest. 

15. Kui robot läheb võistluse käigus kummuli või upub ning ei takista teisi roboteid, siis 

on meeskonna esindajal õigus otsustada, kas robot: 

• jäetakse kummuli või uppuma samasse kohta; 

• tõstetakse tagasi stardijoonele. 

16. Kui robot on jäänud takistuse taha kinni, siis on õigus paluda, et robot tõstetaks tagasi 

stardijoonele. Saanud kohtunikult loa, võib võistkonna esindaja tõsta oma roboti 

tagasi stardijoonele, ilma et ta seejuures segaks teisi võistlejaid ning roboteid. 

17. Roboti asetamisel stardijoonele ükskõik millisel põhjusel võistluse käigus võetakse 

selleks ajaks teenitud punktidest 1 punkt maha. 

18. Ainult üks võistkonnaliige võib olla rajale lähemal kui kaks meetrit ning teda peetakse 

võistkonna esindajaks. 

19. Võistkonna esindajal on õigus robot võistluselt eemaldada. 

20. Kui punktide arv sõitude lõppedes on võrdne, selgitatakse paremus lisasõidu põhjal. 

21. Lisasõidu võidab robot, mis läbib esimesena ühe ringi etteantud suunas. Lisasõit 

korraldatakse ainult võrdse punktiarvu saanud robotite vahel. Lisasõidu 

stardipositsioonid loositakse. 

22. Ajavõtt toimub stopperiga. 



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. Korraldajad annavad endast parima, et tagada enne võistlust võimalus rada testida. 

4. Läbitud ringide paremaks lugemiseks antakse võistluse alguses igale robotile 

värviline lipuke, mis tuleb kinnitada roboti külge nähtavale kohale. 

5. Võistlusraja kõrval asetseb punktide kuvamissüsteem, kus uuendatakse jooksvalt 

hetkel võistlevate robotite punktiseisu. 

6. Võistlusel tekkivaid küsimusi ja probleeme lahendab kohtunik. 

7. 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. Punkt 2 alampunkt 2. Muudetud väljaku piirete materjali tingimusi. 

2. Punkt 4 alampunkt 16. Lisatud tingimus roboti stardijoonele asetamiseks. 

3. Punkt 4 alampunkt 17. Muudetud stardijoonele asetamise karistuse tingimust. 

4. Punkt 5 alampunkt 3. Lisatud märkus enne võistlusi raja testimise kohta.  

5. Punkt 5 alampunkt 2. Muudetud võistluse võitmise tingimust. 

6. Punkt 4 alampunkt 20. Muudetud võrdsete punktide korral rakendatavat toimingut. 

7. Punkt 4 alampunkt 21. Lisatud tingimused lisasõidu kohta. 

8. Punkt 5 alampunkt 4. Lisatud tingimus robotite märgistamise kohta. 

9. Punkt 5 alampunkt 5. Lisatud tingimus punktide lugemise kohta. 

10. Punkt 3 alampunkt 3. Muudetud roboti maksimaalset laiust. 

11. Punkt 4 alampunkt 1. Muudetud korraga võistlevate robotite arvu. 

12. Punkt 3 alampunkt 3. Lisatud nõue roboti maksimaalsele kõrgusele. 

13. Punkt 2 alampunkt 8. Täpsustatud rajal olevaid takistusi. 

14. Punkt 2 alampunkt 9. Lisatud suruõhu takistus. 

15. Punkt 2 alampunkt 2. Muudetud väljaku piirete materjali tingimusi. 

16. Punkt 1. Täpsustatud võistluse eesmärki. 

17. Punkt 2 alampunkt 7. Lisatud rajale risttee. 

18. Punkt 4 alampunktid 10, 11, 13. Täpsustatud roboti rajalt eemaldamise korda. 

19. Punkt 5 alampunkt 7. Täpsustatud protestide esitamise korda. 

 

 


