
Robomadin 2018 

Folkrace võistluse reeglid 

 
Võistluse eesmärk on jäljendada rallikrossi kaasahaaravat loomust. Rajale pääseb 
korraga kuni viis robotit. Ettekujutuse võistlusest saab antud videost. 

1. Väljak 
1.1. Väljaku pind on musta värvi. 
1.2. Sein väljaku ääres on valget värvi ja 12±1 cm kõrge. 
1.3. Raja trajektoor on kõver ja kinnine. 
1.4. Raja laius varieerub 100 - 120 cm. 
1.5. Väljakul võib olla lihtsamaid takistusi nagu künkad, augud, lahtine 

materjal. Lisaks võivad eksisteerida takistavad seinad, mis on 
paigaldatud nii, et seina ääri mööda liikuv robot ei oleks võimeline rada 
läbima. 

2. Robot 
2.1. Robot peab olema autonoomne. 
2.2. Roboti maksimaalsed mõõdud on: 15 cm laius ja 20 cm pikkus, kõrgus 

piiramatu ja mass kuni 1 kg. 
2.3. Robot ei tohi oma mõõtmetelt muutuda, kahjustada väljakut ega olla 

ohtlik pealtvaatajatele; eritada gaase, vedelikke ega puru; rammida 
aktiivselt teisi roboteid; kasutada teisi roboteid liikumiseks. 

2.4. Robotil peab olema kas start- ja stoppnupp või pult. 

3. Võistlemine 
3.1. Ühes võistkonnas võib registreerida kuni 3 inimest. 
3.2. 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. 

3.3. Punktide teenimiseks on aega kolm minutit. 
3.4. Võistluse alguses paigutatakse robotid stardijoonele. 
3.5. Robotite stardipositsioonid ja alagrupp loositakse. 
3.6. Kui võistlejad on valmis, antakse stardisignaal. 
3.7. Robot võib hakata liikuma mitte varem kui 5 sekundit pärast 

stardisignaali. 
3.8. Roboti liikumine enne määratud aega läheb kirja valestardina. 
3.9. Valestardi teinud robot saab esimesel korral hoiatuse, teisel korral robot 

diskvalifitseeritakse. 
3.10. Sõidu lõpetanud või teise valestardi teinud roboti eemaldab rajalt 

kohtuniku korraldusel võistkonna esindaja. 
3.11. Kui võistlus seiskub (nt ükski robot ei liigu 15 sekundi jooksul), on 

https://www.youtube.com/watch?v=xkleAJ7Tylw


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

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

3.13. Kui robot läheb võistluse käigus kummuli ning ei takista teisi roboteid, 
siis on meeskonna esindajal õigus otsustada, kas robot: 

● jäetakse kummuli samasse kohta; 
● tõstetakse tagasi stardijoonele. 

3.14. Kui robot on jäänud takistuse taha kinni, siis on õigus paluda kohtunikult, 
et robot tõstetaks tagasi stardijoonele. Saanud kohtunikult loa, võib 
võistkonna esindaja tõsta oma roboti tagasi stardijoonele, ilma et ta 
seejuures teisi võistlejaid ning roboteid segaks. 

3.15. Roboti asetamisel stardijoonele ükskõik millisel põhjusel võetakse siiani 
võistluse käigus teenitud punktidest maha 1 punkt. 

3.16. Reeglite rikkumisel võib kohtunik roboti diskvalifitseerida ja rajalt 
eemaldada. 

3.17. Alagrupid moodustatakse kuni viieliikmelised. 
3.18. Igas alagrupis on 3 sõitu. 
3.19. Alagrupis saavutatud kohtade alusel jaotatakse robotid uutesse 

alagruppidesse. 
3.20. Kui punktide arv sõitude lõppedes on võrdne, selgitatakse paremus 

lisasõidu põhjal. 
3.21. Lisasõidu võidab robot, mis läbib esimesena etteantud suunas ühe ringi. 

Lisasõit korraldatakse ainult võrdse stardipositsioonid loositakse. 
3.22. Ainult üks võistkonnaliige võib olla rajale lähemal kui kaks meetrit ning 

teda peetakse võistkonna esindajaks. 

4. Organiseerimine 
4.1. Enne võistlust tuleb läbida registratuur, mille käigus teostatakse robotile 

tehniline kontroll, kleebitakse võistlusnumber ning loositakse 
järjekorranumber. 

4.2. Tehniline kontroll peab olema läbitud korraldajate poolt määratud ajaks. 
4.3. Võistlusel tekkivaid küsimusi ja probleeme lahendab kohtunik. 
4.4. Proteste saab esitada võistkonna esimesena registreeritud liige. 
4.5. Protesti võib esitada alagrupi lõppedes. 
4.6. 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. 

4.7. Korraldajal on õigus vastavalt vajadustele viia reeglitesse sisse 
muudatusi.  

4.8. Kui võistlusele on registreerunud vähem kui 5 robotit, võivad 
korraldajad otsustada võistluse ära jätta. 


