




 

 

Додаток  

до листа Департаменту 

від  

№  

 

Програма проведення Відкритого міжрегіонального  

Турніру з робототехніки «Роботландія» 

серед учнівської молоді 

 

1. Цілі і завдання заходу 

1.1 Відкритий міжрегіональний Турнір з робототехніки «Роботландія» (далі-

Турнір) проводиться з метою творчого розвитку та залучення до технічної творчості 

дітей та молоді, задоволення їх потреб у творчій самореалізації. 

1.2 Основними завданнями Турніру є: 

- пошук та підтримка технічно обдарованої учнівської молоді; 

- популяризація STEM-освіти в Запорізькій області; 

- подальший розвиток, популяризація та пропаганда науково-технічної 

творчості, робототехніки серед дітей та учнівської молоді; 

- збільшення мережі гуртків та залучення гуртківців до участі у обласних, 

міських, районних конкурсах; 

- організація змістовного дозвілля дітей та молоді, пошук нових форм  

проведення оздоровчих заходів та конкурсів; 

- підведення підсумків роботи гуртків робототехніки та обмін досвідом 

роботи. 
 

2. Строки та місце проведення заходу 

2.1 Обласний відкритий Турнір з відбудеться 4 квітня 2020 року о 10-00. 

2.2 Місце проведення: готель  «Україна», Запоріжжя, проспект Соборний, 

162А, зупинка громадського транспорту: «Площа Фестивальна»; автобуси від 

залізничного та автовокзалу: № 17, 18, 29 та маршрутні таксі № 88, 84, 61, 62, 46. 

2.3 Для замовлення обіду в ресторані готелю потрібно звернутись за телефоном 

(061)289-04-44. Переглянути меню можна за посиланням https://is.gd/snLCa1. 

Замовлення обідів – до 27 березня 2020 року. 
 

 

3. Організація та керівництво проведенням заходу 

3.1 Загальне керівництво підготовки та проведення Турніру покладається на КЗ 

«Запорізький  обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

«Грані» ЗОР та оргкомітет. 

3.2 Склад журі та оргкомітету затверджуються наказом КЗ «Запорізький  

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» ЗОР. 

 

4. Учасники заходу 

4.1 До участі у Турнірі допускаються команди районів, міст обласного 

підпорядкування, позашкільних навчальних закладів та інших організацій, що 

отримали лист-виклик від оргкомітету. 

4.2 До складу команди закладу входить не більше 13 чоловік: по 2 учасника 

на 6 видів змагань віком до 18 років включно на час проведення заходу та керівник, 

який очолює команду і несе відповідальність за здоров’я та життя членів команди.  

4.3 Кількість команд від закладу – не більше 1 (однієї) команди від закладу в 

кожній номінації. 

https://is.gd/snLCa1
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4.4 Окрім команди, в змаганнях мають можливість виступати інші учасники, 

але вони не додають балів команді, а приймають участь тільки в особстій першості. 

4.5 Вікова категорія учасників Турніру: 

- LEGO Mindstorms, Arduino-сумісна плата – діти від 10 до 18 років; 

- LEGO WeDo 2.0 – діти від 6 до 9 років. 

4.6 За необхідності, керівник команди, може бути запрошений до журі Турніру. 
 

5. Характер та програма проведення Турніру 

5.1 Програма змагань для всіх учасників, які використовують набори LEGO 

Mindstorms складається з наступних етапів: 

- змагання «Сумо» (керовані та автономні); 

- змагання «Траєкторія PROG» (не входить до командного заліку); 

- змагання «Траєкторія»; 

- змагання «Кегельринг - Квадро». 

5.2 Програма змагань для всіх учасників, які використовують моделі з Arduino-

сумісною платою складається з наступних етапів: 

- змагання «Траєкторія». 

5.3 Програма змагань для всіх учасників, які використовують набори LEGO 

WeDo 2.0 складається з наступних етапів: 

- змагання «Слалом». 

5.4 З умовами проведення Турніру (правилами для кожної номінації, зразками 

полів тощо) можна ознайомитись за посиланням https://is.gd/3wvETG. 

 

6. Необхідна документація 

6.1 Заповнити заявку на участь у Турнірі за посиланням: 

- командна першість https://forms.gle/NmPu4eYZuNNFgdCv6; 

- особиста першість https://forms.gle/1BF7gwr9GqQh4owt9. 

6.2  Надати у день змагань при реєстрації свідоцтва про народження учасників 

(копії). 

 

7. Безпека та підготовка місць проведення заходу 

7.1. Забезпечення безпечних умов проведення Турніру покладається на 

організаторів. 

7.2. Кожний керівник несе персональну відповідальність за виконання членами 

команди вимог техніки безпеки та норм поведінки. Під час реєстрації керівник 

команди повинен підписати форму Правил безпеки при проведенні Турніру. 

 

  8. Матеріально-технічне забезпечення  

8.1. Моделі мають бути побудовані з використанням лише деталей 

конструкторів LEGO, а також Arduino-сумісною платою. Програмне забезпечення, 

що дозволено для використання обмежується середовищами програмування: 

ROBOLAB, LEGO® MINDSTORMS NXT software, LEGO® MINDSTORMS EV3 

software, LEGO® Education WeDo 2.0, Arduino IDE. Команди, які будуть 

використовувати матеріали, що не ввійшли до переліку дозволених, будуть 

дискваліфіковані. 

8.2.  Команда має приготувати й привезти з собою все необхідне устаткування 

(портативний комп’ютер, програмне забезпечення), яке їй буде необхідно впродовж 

змагань. 

https://is.gd/3wvETG
https://forms.gle/NmPu4eYZuNNFgdCv6
https://forms.gle/1BF7gwr9GqQh4owt9
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8.3.   Команди мають привезти достатню кількість запасних деталей. Навіть у 

разі поломки або збою обладнання організатор не несе відповідальність за їх 

обслуговування чи заміну. Тренерам не дозволяється входити в зону змагань, а 

також інструктувати команду впродовж усіх змагань. 

8.4.  В конструкції роботів не можна використовувати гвинти, клеї, мотузки чи 

гумки для закріплення деталей між собою. 

 

9. Журі 

9.1 Контроль і підведення підсумків здійснюється журі Турніру  у відповідності з 

наведеними правилами (додаток № 1). 

9.2  Організатори залишають за собою право вносити зміни в правила змагань, 

але не пізніше ніж за 10 діб до Турніру. 

9.3  Перегравання може бути проведено за рішенням членів журі у разі, коли 

робот не зміг закінчити етап через стороннє втручання, або коли несправність 

виникла з причини поганого стану ігрового поля, або через помилки, припущені 

членами журі. 

 

 10. Визначення та нагородження переможців та призерів 

10.1     Підставою для нагородження переможців Турніру є рішення журі, яке 

оформлюється підсумковим протоколом. 

10.2  Переможці і учасники Турніру нагороджуються грамотами, цінними 

подарунками, керівники команд (педагоги, що підготували учасників) – грамотами:  

- командна першість визначається за найбільшою сумою балів, які отримала 

команда у зазначених конкурсах. 

- команди-переможці змагань нагороджуються грамотою Департаменту освіти і 

науки Запорізької облдержадміністрації. 

- переможці та призери в особистій першості нагороджуються дипломами 

Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації. 

 

11. Організаційні питання 

11.1 Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 

відряджає. 

11.2  Заявки на участь у фестивалі подаються до 20 березня 2020 року за 

посиланням  

11.3 З усіх питань звертатись до  оргкомітету за адресою: 69035, м. Запоріжжя, 

пр. Маяковського, буд. 14, КЗ «ЗОЦ НТТУМ “Грані” ЗОР, тел. 233-11-26, або 
sa.smirnova.anna@gmail.com, Смирнова Анна Василівна. 

 

Ті, хто не заповнив заявку-форму, до Турніру допущені не будуть! 
      

 

 

 

 

 

Додаток 1 
Правила змагань «Сумо. Автономні моделі» 

 

mailto:sa.smirnova.anna@gmail.com
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 1. Загальні положення 

Змагання проводяться серед команд-авторів роботів. Необхідно виштовхнути 

суперника за межі рингу протягом заданого часу.  Якщо за заданий час жоден робот не 

залишає ринг, то переможцем вважається робот, що знаходиться ближче до центру рингу. 

Кожна команда протягом Турніру зустрічається з різними командами. Бій між двома 

роботами називається матч. Матч складається з декількох раундів. 

Мета Турніру - визначити найбільш "спритного" робота з точки зору конструкції і 

майстерності програмування  робота учасниками змагань. 

 

2. Поле  

Поле - коло діаметром 1100 мм. Колір внутрішньої частини поля білий. Границя 

поля являє собою коло чорного кольору шириною 50 мм. Діаметр внутрішнього кола 

становить 1000 мм. Центр кола позначений червоною крапкою. 

 
3.Команда 

У змаганнях беруть участь команди. Кожна команда може складатися не більше ніж 

з 3 осіб (включаючи тренера команди). Кожна команда може мати тільки одного робота. 

Різні команди не можуть використовувати одного і того ж робота. Одна людина може 

приймати участь тільки в одній команді. 

Тренер не має права брати безпосередньо участь в матчах. Запускати робота може 

тільки учасник команди. Під час матчу тільки один учасник команди може перебувати біля 

рингу. 

Команда має назву, яка використовується при реєстрації, проведенні Турніру і 

нагородженні. 

Тренер команди має право подавати протест, якщо він вважає, що суперник 

порушив правила, що призвело до нечесної перемоги. Якщо протест підтвердиться, то 

перемога скасовується. За період Турніру кожна команда має право подати 3 протести. 

 

4.Робот 

Робот повинен бути зібраний на базі LEGO наборів Mindstorms NXT і EV3. 

Дозволено використовувати тільки LEGO деталі.  

Робот повинен відповідати наступним вимогам: 

1)  Розміри робота не повинні перевищувати габарити 250х250х250 мм. 

2)  Вага робота не повинна перевищувати 1000 г. 

3) Робот повинен містити тільки 1 блок управління; 1 датчик кольору; 1 датчик 

ультразвуку (інфрачервоний). 

4)  Робот повинен рухатись автономно. 

 

5.Проведення матчу 
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Мета кожного раунду - виштовхнути суперника за межі рингу за 30 секунд. Якщо 

жодному роботу не вдається за цей час виштовхнути суперника, то переможцем 

вважається робот, який знаходиться ближче до центру рингу. За дотриманням правил і 

ходом матчу стежить журі. Журі приймає остаточне рішення щодо переможця. 

На початку кожного раунду роботів розміщують на стартовій позиції (червона лінія) 

згідно типу раунду. Член журі запитує у операторів про готовність. За командою члена 

журі оператор запускає програму робота. Програма повинна мати стартову затримку 5 

секунд, протягом якої робот повинен стояти на місці, а оператор робота має відійти від 

рингу не менше ніж на 1 метр. Після 5 секундної затримки робот може рухатися.  Кожен 

оператор за матч може зупинити старт раунду 1 раз. Затримка раунду допускається не 

більше ніж на 60 секунд. 

Якщо протягом раунду робот отримав пошкодження (порушена конструкція або 

заклинило деталі робота), то оператор робота має право зупинити раунд. При цьому 

команді (ініціатору зупинки) зараховується поразка в поточному раунді. Якщо робот не 

може продовжити матч, то команді зараховується поразка в останніх раундах. 

Протягом раунду забороняється учасникам, глядачам наближатися до рингу на 

відстань ближче 1 метра. Член журі має право зупинити раунд, якщо виявить вплив 

оточуючих перешкод. В цьому випадку раунд буде переграний. 

Матч проходить до 2 перемог і може складатися максимум з 3 раундів. Якщо один з 

суперників виграв перші два раунди, третій раунд не проводиться. Раунди відрізняються 

стартовою позицією. 

Турнірна сітка учасників буде сформована виходячи з кількості зареєстрованих 

команд. 

1 раунд  - обличчя до обличчя 

2 раунд -  боком один до одного (правим боком до центру) 

3 раунд  - спиною друг до друга 

 
6.    Журі 

6.1. Оргкомітет залишає за собою право вносити в правила змагань будь-які зміни, 

якщо ці зміни не дають переваг ні одній з команд. 

6.2. Контроль та підведення підсумків здійснюється журі Турніру згідно з 

наведеними правилами. 

6.3. Члени журі володіють всіма повноваженнями протягом усіх змагань; всі 

учасники повинні підкорятися їх рішенням. 

6.4. Якщо з'являються якісь заперечення щодо членів журі, команда має право в 

усному порядку оскаржити їх рішення в в Оргкомітеті не пізніше закінчення поточного 

матчу. 

6.5. Перегравання раунду може бути проведено за рішенням членів журі у разі, якщо 

в роботу робота було стороннє втручання , або коли несправність виникла з причини 

поганого стану ігрового поля, або через помилку, допущену членами журі. 

6.6. Члени команди і керівник не повинні втручатися в дії робота своєї команди 

(окрім зазначених) або робота суперника ні фізично, ні на відстані. Втручання веде до 

негайної дискваліфікації. 

Заборонено: 
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1. Пошкоджувати поле для змагань або роботів інших учасників. 

2. Використання небезпечних предметів. 

3. Непристойні висловлювання і поведінка на адресу інших учасників, журі, 

аудиторії та персоналу. 

4. Приносити в зону змагань будь-які засоби дротового чи бездротового зв’язку, їжу 

та напої. 

5. Будь-які дії, які можуть бути розцінені журі як такі, що не відповідають духу 

змагань. 

 

Оргкомітет може приймати рішення і вносити зміни в існуючі правила, але не 

пізніше, ніж за 10 діб до змагань. 
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Правила змагань «Сумо. Керовані моделі» 

 

 1. Загальні положення 

Змагання проводяться серед команд-авторів роботів. Необхідно виштовхнути 

суперника за межі рингу протягом заданого часу, керуючи роботом. Якщо за заданий час 

жоден робот не покидає ринг, то переможцем вважається робот, що знаходиться ближче до 

центру  рингу. Кожна команда протягом Турніру зустрічається з різними командами. Бій 

між двома роботами називається матч. Матч складається з декількох раундів 

Мета Турніру - визначити найбільш "спритного" робота з точки зору конструкції і 

майстерності управління роботом учасниками змагань. 

 

2. Поле  

Поле - коло діаметром 1100 мм. Колір внутрішньої частини поля білий. Границя 

поля являє собою коло чорного кольору шириною 50 мм. Діаметр внутрішнього кола 

становить 1000 мм. Центр кола позначений червоною крапкою. 

 
3.Команда 

У змаганнях беруть участь команди. Кожна команда може складатися не більше, ніж 

з 3 осіб (включаючи тренера команди). Кожна команда може мати тільки одного робота. 

Різні команди не можуть використовувати одного і того ж робота. Одна людина може 

приймати участь тільки в одній команді. 

Тренер не має права брати безпосередню участь в матчах. Запускати робота може 

тільки учасник команди. Під час матчу тільки один учасник команди може перебувати біля 

рингу. 

Команда має назву, яка використовується при реєстрації, проведенні Турніру і 

нагородженні. 

Тренер команди має право подавати протест, якщо він вважає, що суперник 

порушив правила, що призвело до нечесної перемоги. Якщо протест підтвердиться, то 

перемога скасовується. За період Турніру кожна команда має право подати 3 протести. 

 

4.Робот 

Робот повинен бути зібраний на базі LEGO наборів Mindstorms NXT і EV3. 

Дозволено використовувати тільки LEGO деталі.  

Робот повинен відповідати наступним вимогам: 

1) Розміри робота не повинні перевищувати габарити 250х250х250 мм. 

2) Вага робота не повинна перевищувати 1000 г. 

3) Робот повинен містити тільки 1 блок управління. 

4) Керування Lego Роботом через планшет або смартфон за допомогою протоколу 

зв'язку Bluetooth. 
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5.Проведення матчу 

Мета кожного раунду виштовхнути суперника за межі рингу за 30 секунд. Якщо 

жодному роботу не вдається за цей час виштовхнути суперника, то переможцем 

вважається робот, який знаходиться ближче до центру рингу. За дотриманням правил і 

ходом матчу стежить журі. Журі приймає остаточне рішення щодо переможця. 

На початку кожного раунду роботів розміщують на стартовій позиції (червона лінія) 

згідно типу раунду. Член журі запитує у операторів про готовність. Кожен оператор за 

матч може зупинити старт раунду 1 раз. Затримка раунду допускається не більше ніж на 60 

секунд. 

Якщо протягом раунду робот отримав пошкодження (пошкоджена конструкція або 

заклинило деталі робота), то оператор робота має право зупинити раунд. При цьому 

команді (ініціатору зупинки) зараховується поразка в поточному раунді. Якщо робот не 

може продовжувати матч, то команді зараховується поразка в останніх раундах. 

Протягом раунду забороняється учасникам, глядачам наближатися до рингу на 

відстань ближче 1 метра. Журі має право зупинити раунд, якщо виявить вплив оточуючих 

перешкод. В цьому випадку раунд буде переграний. 

Матч проходить до 2 перемог і може складатися максимум з 3 раундів. Якщо один з 

суперників виграв перші два раунди, третій раунд не проводиться. Раунди відрізняються 

стартовою позицією. 

Турнірна сітка учасників буде сформована виходячи з кількості зареєстрованих 

команд. 

1 раунд  - обличчя до обличчя 

2 раунд -  боком один до одного (правим боком до центру) 

3 раунд  - спиною друг до друга 

 
6.     Журі 

6.1. Оргкомітет залишає за собою право вносити в правила змагань будь-які зміни, 

якщо ці зміни не дають переваг ні одній з команд. 

6.2. Контроль та підведення підсумків здійснюється журі згідно з наведеними 

правилами. 

6.3. Члени журі володіють всіма повноваженнями протягом усіх змагань; всі 

учасники повинні підкорятися їх рішенням. 

6.4. Якщо з'являються якісь заперечення щодо членів журі, команда має право в 

усному порядку оскаржити рішення журі в Оргкомітеті не пізніше закінчення поточного 

матчу. 

6.5. Перегравання раунду може бути проведено за рішенням журі у разі, якщо в 

роботу робота було стороннє втручання , або коли несправність виникла з причини 

поганого стану ігрового поля , або через помилку, допущену членами журі. 

6.6. Члени команди і керівник не повинні втручатися в дії робота своєї команди 

(окрім зазначених) або робота суперника ні фізично, ні на відстані. Втручання веде до 

негайної дискваліфікації. 

Заборонено: 

1. Пошкоджувати поле для змагань або роботів інших учасників. 

2. Використання небезпечних предметів. 
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3. Непристойні висловлювання і поведінка на адресу інших учасників, журі, 

аудиторії та персоналу. 

4. Приносити в зону змагань будь-які засоби дротового чи бездротового зв’язку, їжу 

та напої. 

5. Будь-які дії, які можуть бути розцінені журі як такі, що не відповідають духу 

змагань. 

 

Оргкомітет може приймати рішення і вносити зміни в існуючі правила, але не 

пізніше, ніж за 10 діб до змагань. 
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Правила змагань «Траєкторія» 

 

В цьому змаганні учасникам необхідно підготувати автономного робота, здатного 

проїхати від зони старту до зони фінішу по заданій траєкторії за найкоротший час. 

 

1. Умови змагання: 

1.1. Робот повинен набрати максимальну кількість очок, рухаючись по лінії 

траєкторії, долаючи перехрестя, від зони старту до зони фінішу. 

1.2. Під час проведення спроби учасники команд не повинні торкатися роботів. 

1.3. Якщо під час заїзду робот з'їде з лінії, тобто виявиться усіма колесами або 

іншими деталями, дотичними з полем, з одного боку лінії, то заїзд зупиниться  і робот 

отримає бали, досягнуті до цього моменту. 

1.4. Якщо під час заїзду робот стане рухатися неконтрольовано або не зможе 

продовжити рух протягом 10 секунд, то отримає бали, досягнуті до цього моменту. 

1.5. Орієнтовна траєкторія: 

 

 
 

 

2. Вимоги до поля: 

2.1. Поле на якому зображена траєкторія, по якій повинен слідувати робот має 

розміри: 2400х1200 мм. 

2.2. Траєкторія може бути зображена чорної лінією на білому тлі, або білою лінією 

на чорному тлі. Ширина лінії 25 мм. 

 

3. Вимоги до робота: 

3.1. На роботів не накладаються обмеження на використання будь-яких 

комплектуючих, крім тих, які можуть якось пошкодити поверхню поля. 

3.2. Максимальні розміри робота 250х250х250 мм. 

3.3. Під час спроби робот може змінювати свої розміри, але виключно без втручання 

людини. 

3.4. Робот повинен бути автономним. 

3.5. Робот, який на думку журі, ушкоджує покриття поля, буде дискваліфікований на 

весь час змагань. 

3.6. Перед заїздом роботи перевіряються на габарити. 
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4. Правила відбору переможця: 

4.1. За проїзд через кожне перехрестя робот заробляє 10 балів. 

4.2.Траекторія руху робота визначається жеребкуванням і оголошується журі перед 

началом змагань. 

4.3. При ранжируванні враховується результат спроби з найбільшим числом балів з 

усіх спроб (не сума). Якщо команди мають однакову кількість очок, то буде братися до 

уваги сума очок всіх інших спроб. Якщо і в цьому випадку у команд буде однакова 

кількість очок, то буде враховуватися час, що необхідний команді для завершення кращої 

спроби. 

 

5. Команда: 

5.1 У змаганнях беруть участь команди. Кожна команда може складатися не більше, 

ніж з 3 осіб (включаючи тренера команди). Кожна команда може мати тільки одного 

робота. Різні команди не можуть використовувати одного й  того ж робота. Одна людина 

може приймати участь тільки в одній команді. 

5.2 Тренер не має права брати безпосередню участь в матчах. Запускати робота 

може тільки учасник команди. Під час матчу тільки один учасник команди може 

перебувати біля рингу. 

5.3 Команда має назву, яка використовується при реєстрації, проведенні Турніру і 

нагородженні. 

5.4 Тренер команди має право подавати протест, якщо він вважає, що суперник 

порушив правила, що призвело до нечесної перемоги. Якщо протест підтвердиться, то 

перемога скасовується. За період Турніру кожна команда має право подати 3 протести. 

 

Заборонено: 

1. Пошкоджувати поле для змагань або роботів інших учасників. 

2. Використання небезпечних предметів. 

3. Непристойні висловлювання і поведінка на адресу інших учасників, журі, 

аудиторії та персоналу. 

4. Приносити в зону змагань будь-які засоби дротового чи бездротового зв’язку, їжу 

та напої. 

5. Будь-які дії, які можуть бути розцінені журі як такі, що не відповідають духу 

змагань. 

 

Оргкомітет може приймати рішення і вносити зміни в існуючі правила, але не 

пізніше, ніж за 10 діб до змагань. 
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Правила змагань «Траєкторія PROG» 

 

В цьому змаганні учасники збирають робота до початку змагань, а програмують – 

під час Турніру. Робот повинен проїхати від зони старту до зони фінішу по заданій 

траєкторії за найкоротший час. 

 

1. Умови змагання: 

1.1. Робот повинен набрати максимальну кількість очок, рухаючись по лінії 

траєкторії, долаючи перехрестя, від зони старту до зони фінішу. 

1.2. Під час проведення спроби учасники команд не повинні торкатися роботів. 

1.3. Якщо під час заїзду робот з'їде з лінії, тобто виявиться усіма колесами або 

іншими деталями, дотичними з полем, з одного боку лінії, то заїзд зупиниться  і робот 

отримає бали, досягнуті до цього моменту. 

1.4. Якщо під час заїзду робот стане рухатися неконтрольовано або не зможе 

продовжити рух протягом 10 секунд, то отримає бали, досягнуті до цього моменту. 

1.5. Кожна команда привозить свого робота без жодної програми на ньому. 

1.6. Орієнтовна траєкторія: 

 

 
 

 

2. Вимоги до поля: 

2.1. Поле на якому зображена траєкторія, по якій повинен слідувати робот має 

розміри: 2400х1200 мм. 

2.2. Траєкторія може бути зображена чорної лінією на білому тлі, або білою лінією 

на чорному тлі. Ширина лінії 18-25 мм. 

 

3. Вимоги до робота: 

3.1. На роботів не накладаються обмеження на використання будь-яких 

комплектуючих, крім тих, які можуть якось пошкодити поверхню поля. 

3.2. Максимальні розміри робота 250х250х250 мм. 

3.3. Під час спроби робот може змінювати свої розміри, але виключно без втручання 

людини. 

3.4. Робот повинен бути автономним. 
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3.5. Робот, який на думку журі, ушкоджує покриття поля, буде дискваліфікований на 

весь час змагань. 

3.6. Перед заїздом роботи перевіряються на габарити. 

 

4. Правила відбору переможця: 

4.1. Нарахування балів: 

- чорний квадрат з білою лінією на ньому - 20 балів за кожний чорний квадрат; 

- пунктирна лінія - 50 балів за проходження; 

- прямокутник із зигзагом - 50 балів за проходження; 

- максимальне значення набраних балів - 160 балів. 

4.2.Траекторія руху робота визначається жеребкуванням і оголошується журі перед 

началом змагань. 

4.3. Результат складається з балів та часу. 

Час заїзду буде враховуватися, лише тоді коли робот перетне лінію «фініш». 

Якщо команди виконали заїзд за однаковий час, буде враховуватися час 

«програмування + тренування». 

4.4. Якщо під час спроби робот з'їде з чорної лінії, тобто виявиться усіма колесами з 

одного боку лінії (впродовж 5 секунд), то робот буде знятий з спроби. Роботу буде 

зараховано кількість балів за пройдені перешкоди. 

4.5. При ранжируванні враховується результат спроби з найбільшим числом балів з 

усіх спроб (не сума). Якщо команди мають однакову кількість очок, то буде братися до 

уваги сума очок всіх інших спроб. Якщо і в цьому випадку у команд буде однакова 

кількість очок, то буде враховуватися час, що необхідний команді для завершення кращої 

спроби. 

 

5. Команда: 

5.1 У змаганнях беруть участь команди. Кожна команда може складатися не більше, 

ніж з 3 осіб (включаючи тренера команди). Кожна команда може мати тільки одного 

робота. Різні команди не можуть використовувати одного й  того ж робота. Одна людина 

може приймати участь тільки в одній команді. 

5.2 Кожній команді буде виділено робоче місце з необхідним ПЗ(Lego Mindstorms 

Education EV3, Lego Mindstorms NXT 2.0 ), але без доступу до інтернету, щоб 

запрограмувати свого робота. 

5.3 Учасникам заборонено мати при собі сторонні гаджети (смартфони, навушники, 

годинник, USB-накопичувачі і т.д), в іншому випадку — дискваліфікація. 

5.4 Учасникам заборонено мати на модулі EV3/NXT будь-які програми. 

5.5 Тренер не має права брати безпосередню участь в матчах. Запускати робота 

може тільки учасник команди. Під час матчу тільки один учасник команди може 

перебувати біля рингу. 

5.6 Команда має назву, яка використовується при реєстрації, проведенні Турніру і 

нагородженні. 

5.7 Тренер команди має право подавати протест, якщо він вважає, що суперник 

порушив правила, що призвело до нечесної перемоги. Якщо протест підтвердиться, то 

перемога скасовується. За період Турніру кожна команда має право подати 3 протести. 

 

Заборонено: 

1. Пошкоджувати поле для змагань або роботів інших учасників. 

2. Використання небезпечних предметів. 

3. Непристойні висловлювання і поведінка на адресу інших учасників, журі, 

аудиторії та персоналу. 

4. Приносити в зону змагань будь-які засоби дротового чи бездротового зв’язку, їжу 

та напої. 



 

 

14 

 

 

5. Будь-які дії, які можуть бути розцінені журі як такі, що не відповідають духу 

змагань. 

 

Оргкомітет може приймати рішення і вносити зміни в існуючі правила, але не 

пізніше, ніж за 10 діб до змагань. 
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Правила змагань «Кегельрінг - Квадро» 

 

1. Загальні положення 

1.1 Змагання проводяться серед команд-авторів роботів. На рингу розташовані  

об'єкти ("кеглі")  білого та  чорного кольорів. За найкоротший час робот, не виходячи за 

межі рингу, повинен виштовхнути всі білі кеглі. Якщо робот виштовхує з круга чорні 

кеглі, то команді  призначаються штрафні очки. Протягом змагань кожна команда має 

кілька спроб. Кількість кеглів і їх положення на полі в кожній спробі відрізняються. 

Перемагає команда, яка виштовхнула у всіх спробах найбільшу кількість кеглів за 

мінімальний час. 

1.2 Мета Турніру - визначити найбільш "спритного" робота з точки зору конструкції  

і програмного забезпечення. 

 

2. Поле 

2.1 Поле являє собою коло діаметром 1100 мм. Колір внутрішньої частини поля 

білий. Границя поля являє собою коло чорного кольору шириною 50 мм. Діаметр 

внутрішнього кола становить 1000 мм. Центр кола позначений червоною крапкою. 

     
3. Кеглі 

3.1 Кеглі можуть бути представлені будь-якими циліндрами, які відповідають 

наступним параметрам: 

-висота: не менш 100 мм; 

-ширина: не менш 50 мм; 

-вага: не більше 350 грам. 

 

4. Робот 

4.1 Робот повинен бути зібраний на базі LEGO наборів Mindstorms NXT і EV3. 

Дозволено використовувати тільки LEGO деталі. Робот повинен відповідати наступним 

вимогам: 

1) Розміри робота не повинні перевищувати габарити 250х250х250 мм під час 

змагань. 

2) Робот повинен містити тільки 1 блок управління. 

3) Робот повинен містити не більше 1 інфрачервоного сенсора або 1 ультразвукового 

сенсора. 

4) Робот повинен містити не більше 2 датчиків кольору. 

5) Робот повинен бути автономним: заборонено дистанційне керування роботом 

будь-яким методом. 

6) Запуск робота дозволений або прямим запуском програми, натисканням кнопки 

на блоці управління, або за допомогою датчика торкання. Після запуску основної програми 

забороняється торкатися до робота. 

7) Заборонено проводити істотні зміни робота після реєстрації. 

8) Програма повинна мати стартову затримку 5 сек. При порушенні цього правила, 

раунд вважається програним. 
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9) Операційна система блоку управління повинна бути LEGO  MINDSTORMS EV3 

або NXT, NXT 2.0 відповідно. 

 

5. Команда 

5.1 У змаганнях беруть участь команди. Кожна команда може складатися не більше, 

ніж з 3 осіб (включаючи тренера команди). Кожна команда може мати тільки одного 

робота. Різні команди не можуть використовувати одного і того ж робота. Одна людина 

може змагатися тільки в одній команді. Один тренер може представляти кілька команд. 

Одна людина не може бути учасником однієї команди і тренером іншої команди. Тренер не 

має права брати безпосередню участь в матчах. Запускати робота може тільки учасник 

команди. Під час матчу тільки один учасник команди може перебувати біля рингу. 

Команда має назву, яка використовується при реєстрації, проведення Турніру і 

нагородженні. Капітан (тренер) команди має право подавати протест, якщо він вважає, що 

суперник порушив правила, що призвело до нечесної перемоги. Якщо протест 

підтвердиться, то порушник карається згідно правил. За період Турніру кожна команда має 

право подати 3 протести. 

 

6. Проведення змагань 

6.1 Змагання складається з декількох спроб. Кожна спроба являє собою унікальне 

розташування кеглів на рингу. Всі учасники по черзі здійснюють спробу 1, потім спробу 2 

і т. д. Кількість і розташування кеглів на рингу визначається оргкомітетом жеребкуванням 

безпосередньо перед початком кожної спроби.  

6.2 Порядок проведення змагань: 

1) Робот розміщується строго в центрі рингу. 

2) Остаточна розстановка кеглів приймається журі. 

3) Під час змагання робот не повинен повністю покидати ринг. Якщо робот ніякою 

своєї частиною не знаходиться над білим кругом рингу, йому зараховується поразка. 

4) Мета роботи полягає в тому, щоб виштовхнути білі кеглі за межі рингу. 

5) Якщо за межі круга виштовхнута чорна кегля, то нараховується штрафний час 

(+20 сек. За кожну чорну кеглю). 

6) Якщо за межі круга не виштовхнута біла кегля , то нараховується штрафний час 

(+ 20 сек. за кожну). 

7) Кегля вважається виштовхнутою, якщо ні одна її частина не знаходиться 

всередині білого круга, обмеженого чорною лінією. 

8) Кожній команді надається декілька спроб. 

9) За рахунок приймається сумарний час всіх спроб. 

10) Переможцем оголошується команда, робот якої витратив на очищення рингу від 

білих кеглів найменший час (з урахуванням штрафного). 

6.3 Всі учасники згідно розкладу починають спробу. Журі запитує у оператора про 

готовність. Кожен оператор за час змагань може зупинити старт 1 раз. Відкладена спроба 

повинна бути проведена повторно до початку наступної спроби будь-якою командою. За 

командою журі оператор запускає програму робота. Програма повинна мати стартову 

затримку 5 секунд, протягом якої робот повинен стояти на місці, а оператор робота має 

відійти від рингу не менше ніж на 1 метр. Після 5 секундної затримки робот може 

рухатися, виштовхуючи кеглі білого кольору за межі рингу. Тривалість спроби становить 

60 секунд (без урахування стартовою затримки). Під час спроби робот не повинен 

залишати межі рингу. Якщо робот вийшов за межі, то спроба не зараховується.  

6.4 Якщо робот не виштовхнув жодної кеглі за відведений час, то результатом є 

60сек. 

6.5 Протягом спроби забороняється учасникам, глядачам наближатися до рингу на 

відстань ближче 1 метра.  
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6.6 Асистент журі має право зупинити спробу якщо виявить вплив оточуючих 

перешкод. В цьому випадку спроба буде зроблена ще раз. За дотриманням правил і ходом 

змагань стежить журі. Журі приймає остаточне рішення щодо результату. 

6.7 Результати всіх спроб однієї команди в турі підсумовуються. Далі командам 

розподіляються місця по зростанню сум будь-яких спроб в турі (чим менше сума, тим 

вище місце).  

 

7.   Журі 

7.1 Турнір обслуговує журі, яке складається з журі рингу та асистентів. 

7.2 Журі стежить за матчами і дотриманням правил під час їх проведення.  

7.3 Асистент  (1-2 людини) забезпечує: 

 -Вимірювання робота перед матчем (розмір). 

- Перевірку робота на відповідність правил (див. пункт 4 (1 - 5)). 

- Проведення жеребкування. 

- Контролює турнірну таблицю, заповнення результатів і т. п.  

7.4 Все суперечливі ситуації вирішує журі. 

 

Заборонено: 

1. Пошкоджувати поле для змагань або роботів інших учасників. 

2. Використання небезпечних предметів. 

3. Непристойні висловлювання і поведінка на адресу інших учасників, журі, 

аудиторії та персоналу. 

4. Приносити в зону змагань будь-які засоби дротового чи бездротового зв’язку, їжу 

та напої. 

5. Будь-які дії, які можуть бути розцінені журі як такі, що не відповідають духу 

змагань. 

 

Оргкомітет може приймати рішення і вносити зміни в існуючі правила, але не 

пізніше, ніж за 10 діб до змагань. 
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Правила змагань «Arduino» 

 

В цьому змаганні учасникам необхідно підготувати автономного робота, здатного 

проїхати від зони старту до зони фінішу по заданій траєкторії за найкоротший час. 

 

1. Умови змагання: 

1.1. Робот повинен набрати максимальну кількість очок, рухаючись по лінії 

траєкторії, долаючи перехрестя, від зони старту до зони фінішу. 

1.2. Під час проведення спроби учасники команд не повинні торкатися роботів. 

1.3. Якщо під час заїзду робот з'їде з лінії, тобто виявиться усіма колесами або 

іншими деталями, дотичними з полем, з одного боку лінії, то заїзд зупиниться  і робот 

отримає бали, досягнуті до цього моменту. 

1.4. Якщо під час заїзду робот стане рухатися неконтрольовано або не зможе 

продовжити рух протягом 10 секунд, то отримає бали, досягнуті до цього моменту. 

1.5. Орієнтовна траєкторія: 

 

 
 

 

2. Вимоги до поля: 

2.1. Поле на якому зображена траєкторія, по якій повинен слідувати робот має 

розміри: 2400х1200 мм. 

2.2. Траєкторія може бути зображена чорної лінією на білому тлі, або білою лінією 

на чорному тлі. Ширина лінії 25 мм. 

 

3. Вимоги до робота: 

3.1. На роботів не накладаються обмеження на використання будь-яких 

комплектуючих, крім тих, які можуть якось пошкодити поверхню поля. 

3.2. Максимальні розміри робота 250х250х250 мм. 

3.3. Під час спроби робот може змінювати свої розміри, але виключно без втручання 

людини. 

3.4. Робот повинен бути автономним. 

3.5. Робот, який на думку журі, ушкоджує покриття поля, буде дискваліфікований на 

весь час змагань. 

3.6. Перед заїздом роботи перевіряються на габарити. 

3.7 У конструкції робота дозволяється використовувати будь-які деталі, окрім  

LEGO. 
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4. Правила відбору переможця: 

4.1. За проїзд через кожне перехрестя робот заробляє 10 балів. 

4.2.Траекторія руху робота визначається жеребкуванням і оголошується журі перед 

началом змагань. 

4.3. При ранжируванні враховується результат спроби з найбільшим числом балів з 

усіх спроб (не сума). Якщо команди мають однакову кількість очок, то буде братися до 

уваги сума очок всіх інших спроб. Якщо і в цьому випадку у команд буде однакова 

кількість очок, то буде враховуватися час, що необхідний команді для завершення кращої 

спроби. 

 

5. Команда: 

5.1 У змаганнях беруть участь команди. Кожна команда може складатися не більше, 

ніж з 3 осіб (включаючи тренера команди). Кожна команда може мати тільки одного 

робота. Різні команди не можуть використовувати одного й  того ж робота. Одна людина 

може приймати участь тільки в одній команді. 

5.2 Тренер не має права брати безпосередню участь в матчах. Запускати робота 

може тільки учасник команди. Під час матчу тільки один учасник команди може 

перебувати біля рингу. 

5.3 Команда має назву, яка використовується при реєстрації, проведенні Турніру і 

нагородженні. 

5.4 Тренер команди має право подавати протест, якщо він вважає, що суперник 

порушив правила, що призвело до нечесної перемоги. Якщо протест підтвердиться, то 

перемога скасовується. За період Турніру кожна команда має право подати 3 протести. 

 

Заборонено: 

1. Пошкоджувати поле для змагань або роботів інших учасників. 

2. Використання небезпечних предметів. 

3. Непристойні висловлювання і поведінка на адресу інших учасників, журі, 

аудиторії та персоналу. 

4. Приносити в зону змагань будь-які засоби дротового чи бездротового зв’язку, їжу 

та напої. 

5. Будь-які дії, які можуть бути розцінені журі як такі, що не відповідають духу 

змагань. 

 

Оргкомітет може приймати рішення і вносити зміни в існуючі правила, але не 

пізніше, ніж за 10 діб до змагань. 
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Правила змагань «LEGO WeDo 2.0 Слалом» 

 

В цьому змаганні учасникам необхідно якомога швидше сконструювати та 

запрограмувати автономного робота, здатного проїхати від зони старту до зони фінішу по 

заданій траєкторії за найкоротший час, роблячи зупинки біля перешкод.  

 

1. Умови змагання: 

1.1. Робот повинен набрати максимальну кількість очок, рухаючись по лінії 

траєкторії, зупиняючись на перешкодах, від зони старту до зони фінішу. Під час зупинки 

робот повинен видавати звуковий та кольоровий сигнали.  

1.2. Змагання проводяться в два етапи:  

- конструювання та програмування робота; 

- виконання заїзду. 

1.3. На конструювання та програмування роботів учасникам буде відведено окреме 

місце та одна година часу. Під час конструювання та програмування роботів учасникам 

заборонено залишати свої місця та взаємодіяти з будь-ким окрім суддів. 

1.4. Учасникам заборонено мати при собі сторонні гаджети (смартфони, навушники, 

годинник, USB-накопичувачі і т.д), в іншому випадку — дискваліфікація. 

1.5. Під час конструювання та програмування роботів забороняється використання 

мережі Internet, схем, малюнків, тощо. 

1.6. Під час проведення спроби учасники команд можуть взяти робота лише після 

закінчення ним заїзду. 

1.7. Якщо під час заїзду робот з'їде з лінії, тобто виявиться усіма колесами або 

іншими деталями, дотичними з полем, з одного боку лінії, то заїзд зупиниться  і робот 

отримає бали, досягнуті до цього моменту. 

1.8. Якщо під час заїзду робот стане рухатися неконтрольовано або не зможе 

продовжити рух протягом 10 секунд, то отримає бали, досягнуті до цього моменту. 

1.9. Якщо під час виконання заїзду робот не зупиниться на перешкодах, або не 

подасть звуковий/кольоровий сигнал, то команді будуть нараховані штрафні бали. 

1.10. Заїзд вважається виконаним, коли робот досягне зони фінішу (кола з цифрою). 

1.11. Орієнтовна траєкторія: 

 

 
 

 

2. Вимоги до поля: 

2.1. Поле на якому зображена траєкторія, по якій повинен слідувати робот має 

розміри: 2400х1200 мм. 
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2.2. Траєкторія зображена кольоровими лініями на білому тлі. Ширина лінії 50 мм. 

2.3. Розмір поля «Старт» - квадрат 400х400 мм. 

2.4. Довжина траєкторій (згідно верхньої границі лінії): 

- «Старт» - «1» : 570 мм; 

- «Старт» - «2» : 700 мм; 

- «Старт» - «3» : 520 мм; 

- «Старт» - «4» : 280 мм; 

- «Старт» - «5» : 520 мм; 

- «Старт» - «6» : 650 мм; 

- «Старт» - «7» : 540 мм. 

2.5. Діаметр фінішного кола – 300 мм . 

2.6. Відстань від центру останньої перешкоди до початку фінішного кола: 

 - «Старт» - «1» : 300 мм ; 

- «Старт» - «2» :  240 мм; 

- «Старт» - «3» : 110 мм; 

- «Старт» - «4» : 700 мм; 

- «Старт» - «5» : 100 мм; 

- «Старт» - «6» : 200 мм; 

- «Старт» - «7» : 550 мм. 

 

3. Вимоги до робота: 

3.1. На роботів не накладаються обмеження на використання будь-яких 

комплектуючих, крім тих, які можуть якось пошкодити поверхню поля. 

3.2. Максимальні розміри робота 150х150х150 мм. 

3.3. Під час спроби робот може змінювати свої розміри, але виключно без втручання 

людини. 

3.4. Робот повинен бути автономним. 

3.5. Робот, який на думку журі, ушкоджує покриття поля, буде дискваліфікований на 

весь час змагань. 

3.6. Перед заїздом роботи перевіряються на габарити. 

3.7. Роботи повинні бути виготовлені лише за допомогою набора LEGO Education 

WeDo 2.0. 

3.8. Програмування робота здійснюється лише в середі програмування LEGO WeDo 

2.0.  

 

4. Правила відбору переможця: 

4.1. За відсутність зупинки на перешкоді робот отримує штрафні 6 сек. 

4.2. За відсутність звукового сигналу на зупинці робот отримує штрафні 4 сек. 

4.3. За відсутність кольорового сигналу на зупинці робот отримує штрафні 2 сек. 

4.4.Траекторія руху робота визначається жеребкуванням і оголошується журі перед 

началом змагань. 

4.3. При ранжируванні враховується результат спроби з найменшим часом з усіх 

спроб (не сума). Якщо команди мають однакові показники часу з урахуванням всіх 

штрафних секунд, то буде братися до уваги сума показників часу всіх інших спроб. Якщо і 

в цьому випадку у команд будуть однакові показники часу, то буде влаштований 

додатковий заїзд. 

 

5. Команда: 

5.1 У змаганнях беруть участь команди. Кожна команда може складатися не більше, 

ніж з 3 осіб (включаючи тренера команди). Кожна команда може мати тільки одного 

робота. Різні команди не можуть використовувати одного й  того ж робота. Одна людина 

може приймати участь тільки в одній команді. 
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5.2 Тренер не має права втручатись в роботу команди. Конструювати, програмувати 

та запускати робота можуть тільки учасники команди.  

5.3 Команда має назву, яка використовується при реєстрації, проведенні Турніру і 

нагородженні. 

5.4 Тренер команди має право подавати протест, якщо він вважає, що суперник 

порушив правила, що призвело до нечесної перемоги. Якщо протест підтвердиться, то 

перемога скасовується. За період Турніру кожна команда має право подати 3 протести. 

 

Заборонено: 

1. Пошкоджувати поле для змагань або роботів інших учасників. 

2. Використання небезпечних предметів. 

3. Непристойні висловлювання і поведінка на адресу інших учасників, журі, 

аудиторії та персоналу. 

4. Приносити в зону змагань будь-які засоби дротового чи бездротового зв’язку, їжу 

та напої. 

5. Будь-які дії, які можуть бути розцінені журі як такі, що не відповідають духу 

змагань. 

 

Оргкомітет може приймати рішення і вносити зміни в існуючі правила, але не 

пізніше, ніж за 10 діб до змагань. 
 


