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Võistlusülesande on välja töötanud CDP Techologies Estonia koostöös Robotexi 

korraldajatega. Võistluse eesmärgiks on lammutada kõik rohelist värvi majad ära ilma, et 

punased majad oma kõrgust kaotaksid. 

 
Joonis 1 Võistlusväljaku 3D vaade 

 

1. Võistlus toimub Grand Challenge stiilis. 

2. Võistluse võidab robot, kes suudab raja lühima ajaga ettemääratud tingimustel 

läbida, olles ühtlasi kiirem fikseeritud lävendist, milleks on 45 sekundit. CDP võib 

silma jäänud lahendusele välja anda eriauhinnana kuni 10% auhinnafondist. 

Eriauhind võidakse välja anda olenemata asjaolust, kas võistlusel on võitja või mitte. 

Võitja saab endale kogu ülejäänud auhinnafondi.  

3. Kui ükski robot ei suuda ajalimiiti purustada, saab raja lühima ajaga täielikult 

läbinud võistleja lohutusauhinna, mis ei ole suurem kui 20% auhinnafondist. Samuti 

on sellisel juhul võimalik silma jäänud lahendusele eriauhinnana välja jagada kuni 

10% auhinnafondist. 

4. Aastal 2017 on auhinnafond 5000 €. 



 
 

5. Võistlus jätkub antud vormis (Grand Challenge) vähemalt aastani 2017 või kuni 

ülesanne täidetakse. 

6. Võistleb üks võistkond korraga. 

 

7. Võistlejal on aega 1 minut, et robot(id) stardivalmis seada, ühe võistluskatse 

sooritamiseks on aega maksimaalselt 3 min (aeg stardihetkest). Täpsustav 

ajadiagramm on toodud Joonis 2. 

 

a. Joonis 2 Võistluskatse ajadiagramm 

8. Võistluskatse start antakse kohtuniku märguande peale. Stardikäsu võib robotile 

anda alles pärast kohtuniku märguannet. 

9. Võistlus koosneb kahest voorust, kus kummaski on 2 võistluskatset. Kahe 

võistlusvooru vahel on vähemalt 2 tundi. 

10. Võistluskatse loetakse edukalt sooritatuks, kui kõik rohelised majad on lammutatud. 

Roheline maja loetakse lammutatuks, kui kõik tema klotsid on ühe klotsi kõrgused 

või madalamad (roheline klots võib platvormilt ka alla kukkuda). 

11. Võistlusülesannet sooritavate robotite arv ei ole piiratud. 

12. Kõik robot(id) alustavad igat võistluskatset stardisektorist (vt peatükki 4.6) 

13. Punaseid maju võib liigutada, aga nad peavad säilitama kogu võistluskatse vältel 

oma stardieelse kõrguse. 

14. Torulati kasutamine ei ole kohustuslik. 

15. Robot saab võistlusaja kirja ainult juhul, kui võistluskatse start on olnud 

reeglitepärane ning robot on raja ettenähtud viisil läbinud. Järgmistel juhtudel ei 

lähe võistluskatse aeg kirja ning võistluskatse peatatakse. 

16. Võistkonna liige mõõdab (on mõõtnud) ise majade asukohti võistlusväljakul. 

17. Robotit ei suudeta ühe minuti jooksul stardivalmis seada. 



 
 

18. Ükski robotitest ei asu 20 sekundi möödumisel stardihetkest võistluskatset 

sooritama. 

19. Robot kahjustab võistlusväljakut (majade puhul klotse). 

20. Robot lendab. Roboti kukkumist torulatilt või platvormilt ei loeta lendamiseks. 

21. Robot viskab (tulistab) palle, kuule, robotiosi vms. 

22. Punane maja on kaotanud oma stardieelse kõrguse. 

23. Platvorm või ühendustee on paigast nihkunud. 

4 Võistlusväljak 

Võistlusväljaku osadeks on sirge ümar torulatt koos tugikonstruktsioonidega, platvormid, 

ühendustee ja majad. 

4.1 Torulatt 

Torulatt on sirge latt, läbimõõduga 48,5 ± 1,5 mm. Lati kõrgus põrandapinnast (toru 

keskelt) on 1500 ± 5 mm, samas on lubatud lati läbipaine roboti raskuse tõttu. Lati 

pikkuseks on 4 m. 

4.2 Platvormid 

Platvormid P1 ja P2 on heledad (valget värvi) tasased pinnad, mis on mõõtudelt ja 

materjalilt identsed (vt Joonis 3). Nende mõõdud on 90 x 150 x 20 cm. Platvorm P1 on 

torulati tugikonstruktsiooni äärest 50 cm kaugusel. Pealtvaates läbib torulatt platvormide 

keskkohti. Platvormil P1 on ka stardiala, mis on 25 x 150 cm suurune ala ning see on 

eraldatud kuni 2 cm laiuse musta värvi joonega (teibiga). Joon ei lähe stardialana arvesse. 

 
Joonis 3 Võistlusväljak pealtvaates 

 



 
 

4.3 Ühendustee 

Ühendustee asub platvormide P1 ja P2 vahel (vt Joonis 3) ja tema mõõdud on 120 x 25 x 20 

cm. Ühendustee täpne asukoht selgub enne võistluskatseid. Kindlasti asub ta 

platvormidega täisnurga all ning tema otsad on täies ulatuses vastu platvorme. Lubatud on 

väikesed vahed ja ebatasasused ühendustee ja platvormi liitekohtadel. 

4.4 Majad 

1. Majad on klotsidest ehitatud konstruktsioonid. Klotsid ei ole omavahel kinnitatud. 

2. Majad on kas rohelist ja/või punast värvi. Värvikoodid ei ole määratletud. 

3. Kõikide majade põhjapindala on ristkülik. Maksimaalne põhjapindala rohelistel 

majadel on 4 klotsi, punastel majadel 1 klots.  

4. Majade maksimaalne kõrgus on 4 klotsi. 

5. Klots on 40 ± 2 mm küljepikkusega puidust kuup.  

6. Klotsi kaal ei ole määratletud. 

7. Punaseid ja rohelisi maju on võrdselt ning maju kokku on maksimaalselt 20. 

8. Majad asuvad suvaliselt, paigutus selgub enne võistluskatseid. Paigutus võib 

võistlusvoorude vahel muutuda. 

9. Majade omavaheline kaugus ei ole määratletud. Punane maja võib asuda ka kohe 

rohelise maja kõrval.  

10. Majad ei asu kindlasti ühendusteel ega stardialas. 

11. Majad asuvad põhjapindalaga täies ulatuses platvormide peal. 

4.5 Väljaku põrandapind 

Väljaku põrandapind on tume (musta värvi). 

4.6 Stardisektor 

Stardisektor on mõtteline ruum torulati tugikonstruktsiooni ja stardiala eraldava joone 

vahel (vt. Joonis 4). Sektori laius on 75 cm ja pikkus on 150 cm. Sektori kõrgus on 

määratlemata. Stardisektori põhjatahu keskkoht asub torulati all. 



 
 

 
Joonis 4 Stardisektor 

 

Robot on täielikult autonoomne masin, mis kannab oma energiaallikat, 

liikumismehhanisme ja oma juhtimis- ning kontrollsüsteeme. Robotit võib kaugjuhtida 

ainult teine võistluskatset sooritav robot. Erandina on lubatud stardimärguande saatmine. 

Lubatud on ka ühepoolne side roboti(te)st väljapoole. 

5.1 Dimensioonid 

1. Roboti(te) kogumass peab jääma alla 8 kg, et mitte võistlusväljakut kahjustada. 

2. Roboti(te) dimensioonid peavad stardil mahtuma stardisektorisse 



 
 

5.2 Elektroonilised nõuded 

1. Juhul kui kasutatakse valgust levitavaid elemente, siis ei tohi nende intensiivsus olla 

inimese silmale ohtlik või peab olema otsevaatluse eest varjestatud. 

2. Juhul kui kasutatakse laserit, siis ei tohi laseri poolt kiiratud kiirgus (keskmistatud 

üle 1 sekundi) olla suurem kui 1 mW/mm2. 

5.3 Roboti(te) stardivalmis seadmine ja start 

1. Roboti(te) stardivalmis seadmiseks on võistlejatel aega 1 minut.  

2. Stardihetkel peavad kõik robotiosad olema stardisektoris (must joon eraldamaks 

stardiala ei ole osa stardisektorist). 

3. Vähemalt üks robotitest peab alustama võistluskatse sooritamist vähemalt 20 

sekundi möödumisel stardist. 

5.4 Muu 

1. Robot ei tohi kasutada torulati tugikonstruktsiooni oma roboti toetamiseks või 

kinnitamiseks. 

2. Robot ei tohi kahjustada võistlusväljakut ega ohustada võistlusväljaku ääres olevaid 

inimesi. Kahtluse korral on kohtunikul õigus robot võistluselt diskvalifitseerida. 

 

Võistluskatseid koordineerib peakohtunik, kes tagab võistluse vastavuse võistlusreeglitele. 

Peakohtunikku abistavad vajadusel abikohtunikud. 

6.1 Peakohtunik 

1. Viib läbi kõigi robotite tehnilise ülevaatuse ning otsustab, millised neist lubatakse 

võistlema (vt punkt 7 Tehniline ülevaatus). 

2. Tagab, et platvormid, ühendustee ja majad asuksid reeglitepäraselt võistlusväljakul 

(vt p 4.2, p 4.3 ja p 4.4). 

3. Alustab, peatab ja lõpetab võistluskatse. 

4. Mõõdab võistluskatse sooritamiseks kulunud aega (robotile stardi andmisest kuni 

reeglitepäraselt kõikide roheliste majade lammutamiseni). 

5. Peatab roboti võistluskatse peatükis 3 ja 5 toodud nõuete vastu eksimisel. 

6. Võib vajadusel peatada või lõpetada võistluskatse segavate väliste tegurite 

ilmnemisel. 



 
 

7. Võib eemaldada võistlusväljakult halvasti käituvaid meeskonnaliikmeid. 

8. Võib konsulteerida korraldajate ja abikohtunikega olukordades, kus neil oli parem 

ülevaade võistluskatsest. 

9. Tagab, et pealtvaatajad ei sisene võistlejate alasse. 

10. Pärast võistluskatset edastab võistluse korraldajatele tulemuse ja muu olulise info, 

mis võiks mõjutada võistlustulemust. 

Võistlusega seotud ebakõlad ja reglementeerimata detailid otsustab peakohtunik. 

Vajadusel võib ta enne otsuse tegemist konsulteerida abikohtunike ja korraldajatega. 

Peakohtunikul on õigus muuta oma otsust olulise lisainfo ilmnemisel. 

6.2 Abikohtunik 

1. Mõõdab, et robot on ühe minuti jooksul stardivalmis. 

2. Võib anda peakohtunikule märku reegleid rikkuva roboti eemaldamiseks ja 

võistluskatse peatamiseks. 

 

Tehniline ülevaatus toimub võistluspäeva hommikul. Tehnilise ülevaatuse käigus kontrollib 

peakohtunik roboti vastavust nõuetele (vt peatükk 5 Roboti(te)le esitatavad nõuded) ning 

testib võistlusvõimekust. Võistlusvõimekuse näitamiseks peab robot suutma vähemalt ühe 

rohelise maja reeglitepäraselt ära lammutada. Nõuetele mittevastavad või 

võistlusvõimetud robotid võistlusele ei pääse. 

 

CDP ja Robotexi korraldusmeeskond jätavad endale õiguse võistluskonkursi tingimusi ja 

reegleid olulise info ilmnemisel korrigeerida. Ebakõlade või vaidluste tekkimisel jääb 

lõppsõna kohtunikele ja/või korraldajatele. 

 

Muudatused ja tühistamised viiakse reeglitesse võistluse peakorraldaja kaudu vastavalt 

võistluse korralduskomitee regulatsioonile. 

 

25.09.2016 Muudetud punkt  4.4 alampunkt 2. Täpsustatud majade värvide tingimus. 

30.06.2017 Muudetud punkt 2 alampunkt 4. Muudetud toimumisaasta. 



 
 

30.06.2017 Muudetud punkt 4.4 alampunkt 7. Määratud majade maksimaalne koguarv. 

30.06.2017 Lisatud punkt 8. Lisatud klausel muudatuste ja tühistamiste kohta reeglites.   

 

  

 


