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VEX IQ Rõngameistri Väljakutse - mängujuhend

Mäng
Mängu kirjeldus
Matšid mängitakse väljakul, mis on üles seatud nii nagu piltidel läbivalt näidatud. Nii Robotioskuste
Väljakutse kui ka Meeskonnatöö Väljakutse kasutavad täpselt sama väljakut samas seades.
Meeskonnatöö Väljakutses toimivad kaks (2) Robotit Inimjuhtimisel iga Matši kestel Liidus.
Robotioskuste Väljakutses proovib üks (1) Robot saada Matši vältel nii palju punkte, kui võimalik.
Need matšid sisaldavad Sõiduoskuste matše, kus Robotit juhib inimene (Robotijuht), ning Programmeerimisoskuste matše, kus Robotid toimivad Autonoomselt, piiratud inimsekkumisega.
Mängu eesmärgiks on Skoorida suurim punktisumma, asetades värvilisi Rõngaid Põrandaväravasse ning Postidele, luues samavärviliste Rõngastega Ühevärviposte, tühjendades
Alustusnagid, ja vabastades Preemiariiuli.

Joonis 1. Väljaku seade Matši alguses
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VEX IQ Rõngameistri Väljakutse - mängujuhend
Iga VEX IQ Rõngameistri Väljakutse matš sisaldab järgmisi väljakuelemente:
x

x
x
x
x
x
x

Kuuskümmend (60) Rõngast.
o Kakskümmend (20) Rõngast igas järgnevas värvis: punased, sinised ja rohelised.
o Viisteist (15) Rõngast Preemiariiulil.
o Üheksa (9) Rõngast Alustusnagidel.
o Kolmkümmend kuus (36) Rõngast väljaku näidatud asukohtades.
Üks (1) Põrandavärav
Neli (4) Madalat posti
Kaks (2) Horisontaalse kogujaga posti (Horisontaalposti)
Üks (1) Kõrge post
Kolm (3) Alustusnagi
Üks (1) Preemiariiul

Robotijuhtide ala
Põrandavärav
Madal
post

Horisontaalpost

Madal
post

Kõrge
post

Madal
post

Horisontaalpost

Madal
post

Roboti
stardiala

Roboti
stardiala

Joonis 2. Väljaku ülevaateskeem. Esile on toodud Stardipaigad, Põrandavärav ja Robotijuhtide ala.
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Mängumõisted
Alustusnagi – üks kolmest (3) vertikaalsest nagist, mis koosnevad VEX IQ osadest ning on
ühendatud väljaku ääre külge, kõrgusega umbes 76 mm, hoides Matši alguses kolme (3) Rõngast.
Alustusnagisid saab punktide teenimiseks Robotitega Tühjendada.
Autonoomne - Robot, mille toimimise määravad üksnes andurite sisendid ning Õpilaste poolt
eelnevalt Roboti kontrollsüsteemi programmeeritud käsud. Robot ei saa sisendit VEX IQ juhtpuldist.
'LVNYDOLǌNDWVLRRQ– karistus, mis määratakse Meeskonnale reegli rikkumise eest. Matšis
GLVNYDOLǌWVHHULWXG0HHVNRQGsaab null (0) punkti. Peakohtuniku äranägemisel võib Meeskonna
korduv reeglite rikkumine kaasa tuua Meeskonna eemaldamise tervelt võistluselt.
+RULVRQWDDOSRVW– üks kahest (2) paarist horisontaalsetest postidest, mis koosnevad väljaku ja
tugistruktuuri külge ühendatud VEX IQ osadest, diameetriga umbes 25 mm, kõrgusel 203 mm ja
356 mm ning pikkusega 108 mm.
Inimjuhitud – Robot, mis toimib Õpilasest Robotijuhi juhtimisel.
.·UJHSRVW – üks vertikaalne PVC toru, mis on kinnitatud väljaku ja tugistruktuuri külge. Toru
läbimõõt on umbes 25 mm ja kõrgus 622,1 mm.
Liidupuntid - punktid, mis antakse Meeskonnatöö matšis mõlemale Meeskonnale.
Liit - eelnevalt määratud rühm kahest (2) Meeskonnast, kes võistlevad antud Meeskonnatöö matšis
koos.
Madal post – üks neljast (4) vertikaalsest PVC torust, mis on kinnitatud väljaku ja tugistruktuuri
külge ning mille diameeter on umbes 25 mm ja kõrgus 254 mm.
Matš – Oskuste matš või Meeskonnatöö matš.
Meeskond – Meeskond moodustub kahest või enamast Õpilasest. Meeskond loetakse Algkooli
Meeskonnaks, kui kõik selle liikmed on Algkooli Õpilased. Meeskond loetakse Põhikooli
Meeskonnaks, kui kasvõi üks selle liikmetest on Põhikooli Õpilane. Meeskonnad võivad kuuluda
kooli, kogukonna, noorteorganisatsiooni juurde, aga võivad koosneda ka näiteks üksteise
naabruses elavatest Õpilastest.
Meeskonnatöö matš – aeg kestusega kuuskümmend (60) sekundit, mille vältel Robotit kontrollib
Robotijuht.
Oskuste matš – Sõiduoskuste matš või 3URJUDPPHHULPLVRVNXVWHPDWģ.
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Peatamine – karistus, mis määratakse Meeskonnale reegli rikkumise eest. Peatamise ajal ei saa
Meeskond oma Robotit juhtida ning Robotijuhtidel palutakse juhtpult (juhtpuldid) maha asetada.
Post – Madal post, Kõrge post või Horisontaalpost.
Preemiariiul - VEX IQ osadest koosnev riiulitaoline struktuur, suurusega umbes 381 mm (pikkus) ja
76 mm (laius) ning mis on kinnitatud väljaku ühte serva. Preemiariiulil on matši alguses viisteist (15)
Rõngast ning Robotid saavad punktide teenimiseks Riiuli Vabastada, liigutades selle Riive.
Programmeerimisoskuste matš – aeg kestusega kuuskümmend (60) sekundit, mille vältel väljakul
on üks (1) Autonoomne Robot.
Põrand – väljaku välisäärest sissepoole jääv väljaku osa.
Põrandavärav – Põranda ala, mis on piiratud väljaku välisääre ja väljakut terves pikkuses lõikava
musta joonega ning mis ulatub Postide tugistruktuuride alla. Must joon on osa Põrandaväravast.
Riiv – kaks (2) seadet, mis on kinnitatud rõngaid hoidva Preemiariiuli külge. Mõlema Riivi
aktiveerimisel Vabastab Preemiariiul rõngad.
Robot – iga kontrolli läbinud seade, mille Meeskond asetab enne Matši algust väljakule.
Robotijuht – Meeskonna Õpilasest liige, kes vastutab roboti opereerimise ja kontrollimise eest.
Robotijuhtide ala – väljakutagune ala, kus Robotijuhid peavad asuma kogu Matši vältel, välja arvatud
Roboti käsitsemiseks lubatud juhtudel.
Rõngas – punane, sinine või roheline torujas punktikogumise objekt, mille üldine diameeter on 76
mm, sisemise ava diameeter on 51 mm ja kõrgus on 25 mm.
Skoor – Rõngas on skoorinud, kui see ei puuduta Robotit ja vastab ühele järgnevaist kriteeriumeist:
1. Rõngas puudutav Põrandaväravat.
2. Rõngas ümbritseb (osaliselt) Posti (Posti suvaline osa asub Rõnga väliste äärtega
piiritletud alas).

Joonis 3 (vasakul). Näide Rõngast, mis ei ole skoorinud
Joonis 4 (keskel vasakul). Näide Rõngast, mis on skoorinud Postil
Joonis 5 (keskel paremal). Näide Rõngast, mis on skoorinud Postil
Joonis 6 (paremal). Näide Rõngast, mis ei ole skoorinud
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Stardialad – kaks määratud 28 cm x 51 cm ala väljakul, millelt Robotid peavad Matši alustama.
Stardialad on piiritletud pikkade mustade joonte siseäärte, lühikeste mustade joonte välisäärte ning
väljaku ülemise välisäärega.
Sõiduoskuste matš – aeg kestvusega kuuskümmend (60) sekundit, mille vältel Robot toimib
Inimjuhtimisel.
Tühjendatud – Alustusnagi on tühjendatud Rõngastest (ükski Rõngas ei ümbritse Alustusnagi
ühtegi osa).
Vabastatud – Preemiariiul on Vabastatud, kui mõlemad Riivid on aktiveeritud ning sellel asuvad
Rõngad on hakanud liikuma väljakule üksnes gravitatsiooni mõjul (ilma Robotit puudutamata).
Väljakuelement – väljaku välisäär, Põrand, Postid, Alustusnagid, Preemiariiul ja kõik tugistruktuurid.
Õpilane – igaüks, kes on sündinud peale 2004. a 30. aprilli (13 või vähem aastat vana) või õpib 2018.
a 30. aprilli seisuga kaheksandas (8) või madalamas klassis. Õpilased on isikud, kes kavandavad,
ehitavad, parandavad ja programmeerivad Roboti võimalikult vähese juhendamisega täiskasvanu
poolt.
* Algkooli Õpilane – Õpilane, kes õpib viiendas (5) või madalamas klassis.
* Põhikooli ÕpilaneŞ,JDNYDOLǌWVHHUXYÕpilane, kes ei ole Algkooli Õpilane.
Ühevärvipost – Posti loetakse Ühevärvipostiks, kui täidetud on mõlemad järgnevad nõuded:
1. Postil on vähemalt kaks (2) Rõngast.
2. Kõik skooritud Rõngad Postil on sama värvi.

VEX IQ Rõngameistri V mängureeglid
Punktiarvestus
x
x
x
x
x

Põrandaväravale asetatud Rõngas Skoorib ühe (1) punkti.
Postile asetatud Rõngas Skoorib viis (5) punkti.
Ühevärvipostile asetatud Rõngad Skoorivad topeltväärtuse (kümme (10) punkti iga Rõnga eest)
Tühjendatud Alustusnagi Skoorib viis (5) punkti.
Vabastatud Preemiariiul Skoorib kakskümmend (20) punkti.
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Ohutusreeglid
<S1> Kui Roboti toimimist või Meeskonna tegevust peetakse ohtlikuks või kui need on kahjustanud
Väljakuelemente või Rõngaid, võidakse vastav Meeskond Peatada ja/või 'LVNYDOLǌWVHHULGD
kohtunike otsusel. Enne Roboti väljakule uuesti lubamist peab Robot läbima uue kontrolli.

Üldised mängureeglid
<G1> Meeskonna kõigilt liikmetelt, sealhulgas Meeskonnaga seotud õpilastelt ja täiskasvanuilt,
oodatakse VEX IQ Väljakutsel osalemisel käitumist teisi austaval positiivsel viisil. Kui
Meeskonna liikmed on lugupidamatud või ebaviisakad võistluse korraldajate, vabatahtlike
või teiste meeskondade vastu, võidakse 0HHVNRQG'LVNYDOLǌWVHHULGD nii jooksvalt kui ka
eesseisvalt Matšilt. Kohtunikud võivad auhindade määramisel kaalutleda meeskondade
käitumist ja eetilisust.
VEX IQ Väljakutse sooritamise kõigis aspektides teevad Õpilased otsuseid ja tööd
täiskasvanu juhendamisel. VEX-i kogukond on uhke olemaks positiivne õpikeskkond, kus
kedagi ei kiusata, ahistata; kellegagi ei tõreleta ning ei õpilastele ega vabatahtlikele ei
avaldata mõttetut survet. Stressirohkeid ja väljakutsuvaid olukordi vaadeldakse õpetlike
hetkedena, mis aitavad kujundada positiivseid käitumismudeleid ja sportlikku suhtumist.
<G2> Käesolevas juhendis toodud reegleid lugedes ja tõlgendades pea palun meeles, et
VEX IQ Väljakutse raames rakendatakse alati tervet mõistust.
<G3> Iga Matši alguses peab Robot:
a. Puudutama üksnes 3·UDQGDW.
b. Mahtuma 28 cm x 51 cm 6WDUGLDODVVH.
c. Mitte olema kõrgem, kui 38 cm.
Reegleid rikkuv Robot eemaldatakse Matšilt Peakohtuniku otsusel.

Joonis 7 (vasakul). Näide punktis <G3b> toodud keelatud Stardiasendist.
Joonis 8 (paremal). Näide lubatud Stardiasendist.
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<G4> Matši kestel ei või Robotite laius ja kõrgus väljuda väljaku Stardiala mõõtudest Matši alguses
(28 cm x 51 cm). Roboti kõrgus võib siiski väljuda 38 cm piirist. Selle reegli väiksemad rikkumised, mis ei mõjuta Matši kulgu, toovad kaasa hoiatuse. Suuremad rikkumised ja/või punktisummat mõjutavad rikkumised toovad kaasa 'LVNYDOLǌNDWVLRRQL. Mitme hoiatusega MeesNRQGDGHOHvõib Peakohtuniku otsusel samuti 'LVNYDOLǌNDWVLRRQLmäärata.
<G5> Igal 0HHVNRQQDOpeab olema kaks (2) Robotijuhti. Vaid ühest Õpilasest koosneval MeesNRQQDOY·LPDOGDWDNVHNDVXWDGDP·QGY·LVWOXVHORVDOHYDWNYDOLǌWVHHULWXGRobotijuhti. Ükski
Robotijuht ei või sama võistluse raames olla Robotijuhiks enam kui ühes 0HHVNRQQDV.
Matši vältel võivad Roboteid juhtida vaid Robotijuhid. Ükski Robotijuht ei või Robotit juhtida
kauem kui kolmkümmend viis (35) sekundit. Kaks Robotijuhti peavad juhtpuldi vahetama
Matši 25-35 sekundite vahel. Teine Robotijuht ei või puudutada oma 0HHVNRQQDjuhtpuldi
juhtnuppe enne, kui juhtpult on talle üle antud. Peale juhtpuldi üleandmist ei või esimene
Robotijuht enam juhtpuldi juhtnuppe puudutada. Selle reegli väiksem rikkumine, mis ei
mõjuta Matši tulemust, toob kaasa hoiatuse. Skoorimist mõjutavad rikkumised toovad
kaasa 'LVNYDOLǌNDWVLRRQL. Mitme hoiatusega 0HHVNRQGDGHOHvõib Peakohtuniku otsusel
samuti 'LVNYDOLǌNDWVLRRQLmäärata.
<G6> Matši kestel peavad Robotijuhid asuma Robotijuhtide alas, välja arvatud punktis <G15>
toodud lubatud juhtudel Roboti käsitsemiseks. Robotijuhid ei või kasutada mingisuguseid
sideseadmeid oma Matši vältel. Lubatud on seadmed, mille sideomadused on välja lülitatud
Q¦LWHNVOHQQXUHŀLLPLVWHOHIRQ 
<G7> Robotijuhtidel on keelatud Matši kestel tahtlikult puudutada 9¦OMDNXHOHPHQWHvõi Roboteid,
välja arvatud punktis <G15> toodud juhtudel. Iga tahtlik puudutus võib kaasa tuua 'LVNYDOLǌ
NDWVLRRQL. Juhuslike puudutuste eest ei karistata, välja arvatud juhul, kui puude mõjutas
otseselt Matši tulemust. Sellist tüüpi juhuslik puudutus võib kaasa tuua 'LVNYDOLǌNDWVLRRQL.
<G8> Väljakult väljunud 5·QJDLGei asetata väljakule tagasi.
<G9> Matšide tulemused skooritakse kohe peale Matši niipea, kui kõik objektid väljakul on
peatunud. Skoorimist, 7¾KMHQGDPLVWja Vabastamist, mis toimuvad tänu Robotite
liikumisele peale Matši lõppu, ei arvestata. Kohtunikel ei ole lubatud läbi vaadata ühtegi
videot või pilti Matšist.
<G10> Robotid ei või Matši vältel kavatsetult eemaldada osi või jätta mehhanisme väljakule. Kui
kavatsetult eemaldatud osa või mehhanism mõjutab mängu käiku, siis 0HHVNRQG
'LVNYDOLǌWVHHULWDNVHPeakohtuniku otsusel.
<G11> Robotid ei või haarata ega nügida 9¦OMDNXHOHPHQWHega neile kinnituda. Strateegiad, mis
sisaldavad 9¦OMDNXHOHPHQGLkülgedele reageerivaid mehhanisme, eesmärgiga lukustuda
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sellele Väljakuelemendile, on keelatud. Selle reegli eesmärgiks on ära hoida olukord, kus
Meeskonnad tahtmatult väljakut rikuvad või ankurdavad oma Roboti sellele. Reegli väiksemad
rikkumised, mis ei mõjuta Matši tulemust, toovad kaasa hoiatuse. Skoorimist mõjutavad
rikkumised põhjustavad 'LVNYDOLǌNDWVLRRQL. Mitme hoiatusega Meeskonna võib Peakohtunik
oma otsusega 'LVNYDOLǌWVHHULGD.
<G12> Robotid peavad olema kavandatud nii, et Rõngaste eemaldamine selle haardemehhanismidelt oleks lihtne ja ei vajaks Roboti sisse lülitamist peale Matši.
<G13> Väljaku mõõdud võivad erineda kuni 2,5 cm. Meeskonnad peavad oma Robotite
kavandamisel sellega arvestama.
<G14> Matši kordamise otsustavad Peakorraldaja ja Peakohtunik ning Matši korratakse vaid
väga mõjuvail põhjustel.
<G15> Kui Robot väljub täielikult väljaku mängualalt, jääb kinni, kukub ümber või vajab abi, siis võivad
Robotijuhid Roboti ära tuua ja selle lähtestada (reset). Selle tegemiseks peavad nad:
1. Andma kohtunikule märku, asetades oma VEX IQ juhtpuldi maha.
2. Viima Roboti Stardialale.
3. Kõik Rõngad, mis on Roboti küljes, tuleb ära võtta ning Matši ajaks
mängust eemaldada.
Selle reegli eesmärk on võimaldada Meeskondadel parandada kahjustatud Roboteid või aidata
oma Robotid probleemsest olukorrast välja. Meeskonnad ei või kasutada seda reeglit osana oma
mängustrateegiast. Peakohtunik võib 'LVNYDOLǌWVHHULGD0HHVNRQQD, kes Peakohtuniku arvates
kasutab seda reeglit paremate tulemuste saamiseks.
<G16> Robotid ei või eemaldada Rõngaid Preemiariiulilt, kui see ei ole Vabastatud. Selle reegli
väiksemad rikkumised, mis ei mõjuta Matši tulemusi, toovad kaasa hoiatuse. Suurem,
Skoorimist mõjutav, rikkumine toob kaasa 'LVNYDOLǌWVHHULPLVH. Mitu hoiatust saanud
Meeskonnad võidakse Peakohtuniku otsusel 'LVNYDOLǌWVHHULGD.
<G17> Täiskasvanud võivad Õpilasi äärmuslikes olukordades aidata, kuid täiskasvanud ei peaks
Robotit käsitsema ega programmeerima ilma Õpilaste aktiivse osaluseta.
<G18> Kõik selles juhendis toodud reeglid on lõplikud 2017. a 17. augusti seisuga. Meeskondi
innustatakse külastama VEX IQ foorumeid reeglite täpsustuste ja selgituste vaatamiseks.
Foorumi aadress on www.vexiqforum.com
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Robotikontroll
Kirjeldus
Iga Robot peab Väljakutsel osalemiseks läbima täieliku eelneva kontrolli. Kontroll tagab, et Robot
vastab kõikidele reeglitele ja nõuetele. Algne kontroll toimub tavaliselt Meeskonna registreerimisel
või harjutamise ajal. Iga Meeskond peaks kasutama alljärgnevaid reegleid juhistena, mille järgi ise
oma Robot üle kontrollida ja veenduda, et Robot vastab kõikidele nõuetele.

Mõisted
Robot - VEX IQ Väljakutse Meeskonna kavandatud ja ehitatud masin, mida saab inimene juhtida ning
mis on suuteline täitma võistlusülesandeid väljakul. Robot peab koosnema vaid VEX IQ platvormi
osadest ja/või VEX Roboticsi HEXBUG tootesarja mehaanilistest/struktuurkomponentidest. Roboti
küljes ei või olla teistsuguseid osasid. Enne Matšidel osalemist peab iga Robot läbima kontrolli.
Võistluse korraldusmeeskonna otsusel võib läbi viia täiendavaid kontrolle.

Kontrolli reeglid
<R1> Meeskonna Robot peab läbima kontrolli enne, kui see lubatakse Matšidel osalema. Roboti
mittevastavus ükskõik missuguse kavandamis- või ehitusreegliga võib põhjustada Roboti
võistluselt 'LVNYDOLǌWVHHULPLVH.
a. Kui Robotit muudetakse märkimisväärselt, siis tuleb sellele enne Matšil osalemist teha
uus kontroll.
b. Võistluse korraldajad võivad paluda Meeskondadel kontrolli uuesti läbimist. Korduvast
kontrollist keeldumine toob kaasa 'LVNYDOLǌWVHHULPLVH.
c. Kohtunikud või kontrollijad võivad otsustada, et Robot rikub reegleid. Sellisel juhul Roboti
0HHVNRQG'LVNYDOLǌWVHHULWDNVHning Robotit keelatakse võistlusväljakule asetada senikaua,
kuni Robot läbib uue kontrolli.
<R2> Iga Meeskond võib osaleda VEX IQ Väljakutsel vaid ühe (1) Robotiga. Kuigi Meeskonnalt
eeldatakse Roboti muutmist võistluse käigus, on Meeskond piiratud siiski vaid ühe (1)
Robotiga. VEX IQ System on loodud mobiilse robootikaplatvormina. Sellest lähtudes
on VEX IQ Väljakutse Robotil, VEX IQ Väljakutse kontekstis, järgnevad allsüsteemid:
Allsüsteem 1: Mobiilne robootiline alus, mis sisaldab rattaid, roomikuid või muid mehhanisme,
mis võimaldavad Robotil liikuda võistlusväljaku tasasel alal. Liikumatu Roboti
puhul loetakse $OOV¾VWHHPLNVrobootilist alust ilma ratastega.
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Allsüsteem 2: Toite- ja juhtsüsteem, mis sisaldab originaalset VEX IQ akut, VEX IQ juhtsüsteemi
ning süsteemiga seotud, mobiilsele robootilisele alusele kinnitatud nutimootoreid.
Allsüsteem 3: Täiendavad mehhanismid ja nendega seonduvad nutimootorid, mis võimaldavad
mänguobjektide käsitsemist ja väljakul navigeerimist.
Lähtudes eespool toodud määratlustest peab Robot VEX IQ Väljakutse võistlusel (sealhulgas
Oskuste väljakutsel) osalemiseks sisaldama Allsüsteeme 1 ja 2. Seega nende Allsüsteemide täielikul
väljavahetamisel loetakse, et loodud on uus Robot, millele ei ole antud luba võistlusel osaleda.
a. Meeskond ei või osaleda ühe Robotiga sellal, kui teist robotit muudetakse või pannakse kokku.
b. Meeskond ei või vahetada võistluse käigus Roboteid.
<R3> Ametlikul VEX IQ Väljakutse võistlusel osalemiseks peab Meeskond end esmalt registreerima
lehel robotevents.com. Peale registreerimist saab Meeskond oma VEX IQ Meeskonnanumbri ja
kaks (2) VEX IQ Väljakutse Numbriplaati. Igal Robotil peavad olema Numbriplaadid kinnitatud
kahele vastasküljele ning Numbriplaatidel peab olema selgelt välja kirjutatud VEX IQ Väljakutse
Meeskonnanumber.
a. VEX IQ Väljakutse Numbriplaadid on mittefunktsionaalsed kaunistused: neid ei või kasutada
Roboti toimiva osana.
b. Need numbriplaadid peavad vastama kõikidele Roboti reeglitele.

Joonis 9. VEX IQ Väljakutse Numbriplaat, millele on kirjutatud Vex IQ Väljakutse Meeskonnanumber

<R4> Iga Matši alguses peab Robot vastama järgmistele piirangutele:
a. Robot võib ainult puutuda Põrandat
b. Robot peab mahtuma 28 cm x 51 cm Stardialale
c. Robot ei või olla kõrgem kui 38 cm
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Roboti mõõtmed ei või Matši ajal ületada Stardiala suurust 28 cm x 51 cm. Roboti kõrgus võib
mängu ajal siiski olla suurem, kui Matši alguses lubatud 38 cm.
Märkus: Robot peab mahtuma 28 cm x 51 cm alale kogu Matši vältel ning seda koos lisade
liikumisulatust arvesse võttes. Näiteks kui Roboti käe liikumine Matši ajal viib kas Roboti
pikkuse või laiuse lubatust suuremaks, siis Robot ei vasta võistluse reeglitele.

Joonised 9 ja 10. Näide Robotist, mis alustab Matši lubatud suurusega, kuid selle käe liikumine põhjustab Roboti mittevastavust nõuetele.

<R5> Robot peab olema Matši alguses üles seatud samal viisil, kui see oli vastavuse kinnitamiseks
kontrolli ajal. Roboti mõõdud ei tohi ületada maksimaalselt lubatud mõõte.
a. Meeskond, mille Robot kasutab rohkem, kui ühte seadet (muudab oma kuju), peab juhtima
kontrollijate tähelepanu sellele ning Robotit tuleb kontrollida selle suurimas seades.
b. Meeskond EI TOHI lasta kontrollida oma Robotit ühes seades ega alustada Matši seades,
mida ei ole eelnevalt kontrollitud.
<R6> Robot peab olema ehitatud AINULT VEX IQ tootesarja ametlikest osadest, välja arvatud
juhtumeil, mida on otseselt käesolevais reeglites käsitletud.
a. Kui kontrolli käigus tekib küsimus, kas mingi osa on või ei ole ametlik VEX IQ osa, siis peab
Meeskond esitama kontrollijale selle osa päritolu tõendava dokumentatsiooni. Selline
dokumentatsioon sisaldab arveid, osade tunnuskoode ja muud trükitud materjali.
b. Kasutada on lubatud ainult neid VEX IQ osasid, mis on mõeldud roboti ehitamiseks.
Täiendavate objektide kasutamine väljaspool nende tavaotstarvet on vastuolus selle
reegliga (näiteks ei tohi VEX IQ Väljakutsel Roboti ehitamiseks kasutada VEX IQ riietusesemeid, teabematerjale, pakendeid, väljakuelemente või muid mitte-robootilisi tooteid).
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c. Robot ei tohi sisaldada ei VEX EDR ega VEXpro tootesarjade osi. Neist sarjadest võib
kasutada üksnes selliseid osi, mis on samaaegselt loetletud ka VEX IQ tootesarjas.
d. Välja arvatud allpool toodud osad, on lubatud kasutada VEX Robotics by HEXBUG
sarja mehaanilisi- ja struktuurkomponente. Siiski on keelatud kasutada VEX Robotics
by HEXBUG sarja elektrilisi komponente.
Järgnevad mehaanilised- ja struktuurkomponendid VEX Robotics by HEXBUG sarjast
on keelatud:
i.

Kõik kummipaelad

e. Lubatud on sellised ametlikud robootilised VEX IQ tootesarja komponendid, mida enam
ei toodeta. Sellisel juhul peab Meeskond olema teadlik reeglist <R6a>.
f. On keelatud kasutada VEX IQ komponentide 3D prinditud versioone.
Märkus: Täielik lubatud osade loetelu asub dokumendis “VEX IQ Challenge Legal Parts
Appendix”, aadressil https://www.vexrobotics.com/vexiq/competition/viqc-current-game
<R7> Ametlikud VEX IQ tooted on saadaval AINULT kas otse VEX Robotics võrgupoest või
ametlikelt VEX edasimüüjailt. Kahtluse korral toote ametlikkuse osas pöördu www.vexiq.com
<R8> Robotil võib kasutada järgmisi täiendavaid “mitte-VEX IQ” komponente:
a. Meeskond võib lisada sobilikke mitte-funktsionaalseid kaunistusi tingimusel, et need ei
mõjuta Roboti toimimist märkimisväärsel viisil ega mõjuta Matši tulemusi. Need kaunistused
peavad vastama võistluse vaimule. Selle, kas kaunistus on mitte-funktsionaalne, määravad
lõplikult kontrollijad.
i. Kaunistusi peavad toetama lubatud komponendid, mis tagavad, et funktsionaalsus
ei muutuks ka kaunistuse eemaldamisel (näiteks, kui su Robotil on hiigelkleebis, mis
takistab maha kukkumist, siis peavad kleebist toetama VEX IQ
komponendid, mis tagaksid sama funktsionaalsuse ka kleebise eemaldamisel).
b. Kummipaelu, mis pikkuselt ja paksuselt identsed VEX IQ tootesarjas olevatega
(#32 ja #64).
<R9> Väljakutse hooaja kestel müüki tulnud täiendavaid VEX IQ tooteid on samuti
lubatud kasutada.
a. Mõnedel “uutel” komponentidel võivad olla müüki laskmise hetkel täiendavad piirangud.
Need piirangud on dokumenteeritud Meeskonna Uudiskirjas (Team Update). Uudiskirjad
postitatakse VEX IQ Rõngameistri Väljakutse kodulehe Võistluse (Competition) sektsiooni
lehel www.vexrobotics.com
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<R10> Robot võib kasutada AINULT ühte (1) VEX IQ Robotiaju.
a. Robotiajud, mikrokontrollerid või teised elektroonilised komponendid, mis on pärit
VEX Robotics by HEXBUG, VEX EDR või VEXpro tootesarjadest, ei ole lubatud.
b. Robot peab kasutama oma VEX IQ Robotiajul ühte VEX IQ 900 Mhz, VEX IQ 2,4 GHz või
VEX IQ Smart Radio raadiomoodult.
c. Ainus lubatud viis Roboti juhtimiseks Meeskonnatöö ja Sõiduoskuste Matšide ajal on
juhtimine VEX IQ juhtpulti kasutades.
<R11> Robot võib kasutada kuni kuute (6) VEX IQ nutimootorit.
a. Robotil ei või kasutada täiendavaid mootoreid isegi siis, kui need ei ole ühendatud.
<R12> Ainus lubatud viis Roboti toite jaoks on kasutada ühte (1) VEX IQ ametlikku akut või
kuute (6) AA patareid/akut.
a. Robotil ei tohi kasutada täiendavaid patareisid/akusid ka siis, kui need ei ole ühendatud.
<R13> Osasid EI TOHI muuta.
a. Muutmise alla loetakse näiteks, aga mitte ainult, painutamist ja lõikamist.
<R14> Järgmist tüüpi mehhanismid ja komponendid EI OLE lubatud:
a. Osad, mis võivad potentsiaalselt kahjustada Väljakuelemente, eriti Rõngaid.
b. Osad, mis võivad potentsiaalselt kahjustada teisi Roboteid.
c. Osad, mis võivad põhjustada liigse sissemähkumise riski.
<R15> Robot on kontrolli edukalt läbinud, kui kontrollija on teinud selle kohta läbimise märke
ning kontrolli blanketi on allkirjastanud nii kontrollija kui ka Õpilasest Meeskonnaliige.
<R16> Meeskond peab oma Roboti tooma Matšiks väljaku juurde täies võistlusvalmiduses.
Meeskond peab kindlustama, et Roboti aku on laetud enne Roboti väljakule asetamist.
<R17> Meeskond peaks veenduma, et Robotil on uusim VEX IQ püsivara.
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Võistlus
Kirjeldus
VEX IQ Väljakutse koosneb
x

Meeskonnatöö väljakutsest
o Iga Meeskonnatöö väljakutse Matš sisaldab kahte Meeskonda, kes võistlevad Liiduna,
et koguda punkte. Meeskonnatöö väljakutse võib sisaldada Harjutus-, .YDOLǌNDWVLRRQL,
ja Finaalmatše. Peale .YDOLǌNDWVLRRQLPDWģHjärjestatakse Meeskonnad nende
tulemuste järgi. Tavaliselt osalevad parimad Meeskonnad seejärel Finaalmatšides,
et määrata Meeskonnatöö väljakutse meistrid. Finaalmatšides osalevate Meeskondade arvu määrab korraldaja.

x

Robotioskuste väljakutse
o Selles väljakutses võistlevad Meeskonnad 60. sekundi pikkustel Matšidel, et koguda
nii palju punkte, kui võimalik. Need Matšid sisaldavad Sõiduoskuste Matše, milles
Robotit juhivad Robotijuhid ning Programmeerimisoskuste Matše, milles Robotid
toimivad Autonoomselt minimaalse inimsekkumisega. Igal Matšil osaleb korraga vaid
üks (1) Robot.

Igas võistlusliigis antakse parimatele Meeskondadele auhinnad. Auhindu antakse ka hinnatud
kriteeriumi üldise tugevuse eest. Vaata täpsema teabe jaoks Auhindade lisa (Awards Appendix).

Mõisted
'LVNYDOLǌNDWVLRRQ- karistus, mis määratakse Meeskonnale käitumisreeglite rikkumise eest. Kui
Meeskond GLVNYDOLǌWVHHULWDNVHMatšil, siis saab ta null (0) punkti.
Finaalmatš - Matš, mida kasutatakse Meeskonnatöö väljakutse meistrite määramiseks.
Harjutusmatš - Matš, mille eesmärk on harjutada Meeskondi ametliku mänguväljakuga ning
mille eest punkte ei saa.
.YDOLǌNDWVLRRQLPDWģ- Meeskonnatöö matš, mille eesmärk on selgitada paremusjärjestus.

Meeskonnatöö väljakutse
0HHVNRQQDW¸¸NYDOLǌNDWVLRRQLPDWģLG
Võistlusel võidakse mängida Harjutusmatše Meeskonna registreerimisest kuni Meeskonnakoosoleku alguseni. Korraldajad teevad parima, et anda Meeskondadele võrdselt harjutusaega,
kuid Harjutusmatšid võivad toimuda “esimesena saabuja proovib esimesena” põhimõttel. Nende
Matšide tulemusi ei arvestata ning need ei mõjuta Meeskondade paremusjärjestust.
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Ajakava
x

.YDOLǌNDWVLRRQLPDWģLGHajakava on kättesaadav võistluspäeval, enne avatseremooniaid. Selles
ajakavas on näidatud /LLGXSDUWQHULGja 0DWģLGHkellaajad. Mitme võistlusväljakuga võistlustel
näitab ajakava samuti ära väljaku, millel 0DWģtoimub.

x

.YDOLǌNDWVLRRQLPDWģLGalgavad kohe peale avatseremooniaid, vastavalt .YDOLǌNDWVLRRQLPDWģLGH
ajakavale.

x
x
x

Iga .YDOLǌNDWVLRRQLPDWģL/LLGXSDUWQHULGmääratakse juhuslikult.
Kõik 0HHVNRQQDGsaavad mängida sama arvu .YDOLǌNDWVLRRQLPDWģH.
Mõnel juhul võidakse mõnel 0HHVNRQQDOpaluda mängida täiendav .YDOLǌNDWVLRRQLPDWģ, kuid
selle täiendava 0DWģLeest punkte ei arvestata.

Meeskonnatöö väljakutse paremusjärjestus
x
x

Iga 0DWģLlõppedes arvestatakse selle 6NRRU.
o 0DWģLmõlemad 0HHVNRQQDGsaavad /LLGX6NRRULNV arvestatud punktid.
Kui .YDOLǌNDWVLRRQLPDWģLalguseks ei ole 0HHVNRQQDükski liige 5RERWLMXKWLGHalal kohal,
siis käsitletakse 0HHVNRQGD, kui “mitteilmunud” ning 0HHVNRQGsaab null (0) punkti.
“Mitteilmunud” 0HHVNRQGDkäsitletakse, kui 'LVNYDOLǌWVHHULWXW. 0HHVNRQQD/LLGXSDUWQHU
saab kõik sellel 0DWģLO6NRRULWXG punktid.

x
x

Igal 0HHVNRQQDOon sama arv .YDOLǌNDWVLRRQLPDWģH.
Punktid, mida iga 0HHVNRQGon kogunud igal .YDOLǌNDWVLRRQLPDWģLO, liidetakse kokku
selle 0HHVNRQQDüldiseks punktisummaks.

x

Üks igast neljast (4) .YDOLǌNDWVLRRQLPDWģLVWei tule paremusjärjestuse määramisel arvesse.
Kui võistlusel on 0HHVNRQQDkohta 4 kuni 7 .YDOLǌNDWVLRRQLPDWģL, siis ei võeta arvesse
0HHVNRQQDkõige madalamat tulemust. Kui võistlusel on 0HHVNRQQDkohta 8 kuni 11
0DWģL, siis ei võeta arvesse kahte kõige madalamat tulemust. Kui võistlusel on 12 või enam
0DWģL0HHVNRQQDkohta, siis ei võeta arvesse kolme kõige madalamat tulemust.

x
x

0HHVNRQQDGjärjestatakse punktide kogusumma põhjal.
Paremusjärjestuse viikide korral selgitatakse paremus järgmiselt:
o Võttes iga 0HHVNRQQDkogutulemusest madalaim tulemus ning võrreldes uusi summasid.
o Kui viik püsib, siis võetakse ära järgmine madalaim tulemus ja võrreldakse uusi summasid.
o Kui viik püsib, järjestatakse viigis 0HHVNRQQDGjuhusliku elektroonilise loosiga.

Meeskonnatöö väljakutse Finaalmatšid
x
x
x

Peale .YDOLǌNDWVLRRQLPDWģLGHlõppu jätkavad parimad 0HHVNRQQDG)LQDDOPDWģLGHJD.
)LQDDOPDWģLGHarvu määravad võistluse korraldajad.
)LQDDOPDWģLGHjaoks moodustavad omavahel /LLGXparemusjärjekorra esimene ja teine
0HHVNRQG; kolmas ja neljas 0HHVNRQGjne.
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x

Iga Liit osaleb ühel Finaalmatšil, alustades madalaimate tulemustega Liidust. Peale
kõikide Finaalmatšide toimumist loetakse nende Matšide suurima Skooriga Liit võitjaks.
Järgmine tulemus annab teise koha jne.

x

Kui esimesele kohale kandideerib mitu Liitu, siis viigis Liidud mängivad lisamatši. Suurema
Skooriga Liit kuulutatakse võitjaks.
o Kui ka lisamatš jääb viiki,
siis mängitakse veel üks lisamatš.
o Kui viik püsib ka peale teist lisamatši, siis kuulutatakse võitjaks Liit, kelle
.YDOLǌNDWVLRRQLPDWģLGHtulemus oli kõrgem (madalama tulemusega Liit peab võitjaks
saamiseks ületama lisamatšides kõrgema tulemusega Liidu).

Meeskonnatöö väljakutse reeglid
<T1> Kohtunikel on võistluste ajal kõrgeim otsustusõigus, seda kõiki kolme tüüpi Matšide puhul.
Nende otsused on lõplikud.
a. Kohtunikud ei või läbi vaadata ühtegi Matši jäädvustanud videot või pilti.
b. Kohtunikud vaatavad väljaku üle iga Matši lõpus ja arvutavad täpselt mängu Skoori.
Kui Skoori leidmisel on arvamused erinevad, siis võivad oma arvamust jagada või küsimusi
esitada üksnes Meeskonna Robotijuhid, mitte täiskasvanu. Kui väljak on järgmise Meeskonna
jaoks üles seatud, siis ei saa Robotijuhid enam Matši Skoori vaidlustada.
<T2> Ainsad Meeskonna liikmed, kes võivad Matši ajal olla väljaku ääres, on kaks (2) Robotijuhti, kes
kannavad Robotijuhi märke. Neid märke võib edasi anda teistele liikmetele, kuid mitte Matši ajal.
<T3> Matši ajal moodustavad kaks Meeskonda Liidu, mis mängib väljakul.
<T4> Ei .YDOLǌNDWVLRRQLPDWģLGHOega Finaalmatšidel ei ole time-out-i võimalust.
<T5> Kui Liit tahab lõpetada oma .YDOLǌNDWVLRRQLvõi Finaalmatši varem, siis peavad mõlemad
Meeskonnad sellest kohtunikku teavitama, asetades oma juhtpuldid maha. Seejärel annab
kohtunik Meeskondadele märku, et Matš on läbi ja hakkab Skoori arvutama.
<T6> Mitmetel võistlustel asetatakse mänguväljak põrandale. Mõned korraldajad võivad väljakud
paigutada tugedele. 2018. a VEX Roboticsi maailmameistrivõistlustel asuvad väljakud
46 cm kõrgusel.
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Robotioskuste väljakutse
Robotioskuste väljakutse reeglid
Pane tähele, et kõik käesoleva juhendi peatüki “Mäng” reeglid kehtivad ka Robotioskuste osas, välja
arvatud juhul, kui on teisiti väljendatud.
Iga Robotioskuste matši alguses asetatakse Robot ühele kahest väljaku Stardialast.

Robotioskuste väljakutse skoorimine
Skoorimise protsess on samasugune nagu toodud käesoleva juhendi peatükis “Mäng”.
x
x
x

Põrandaväraval Skooritud Rõngas toob ühe (1) punkti.
Postile Skooritud Rõngas toob viis (5) punkti.
Ühevärvipostile Skooritud Rõngad on väärt topelt nende tavaväärtusest
(st iga Rõngas toob siin kümme (10) punkti).

x
x

Tühjendatud Alustusnagi toob viis (5) punkti.
Vabastatud Preemiariiul toob kakskümmend (20) punkti.

Robotioskuste väljakutse formaat
x
x
x

Robotioskuste väljakutse väljak on üles seatud samamoodi nagu näidatud peatükis “Mäng”.
Meeskonnad mängivad Oskuste matše põhimõttel “esimene tuleb, esimene mängib”.
Võistluse korraldajad võivad määrata, mitmel Oskuste Matšil Meeskond osaleb.

x

Sõiduoskuste matšil osaleb kaks (2) Robotijuhti. Robotijuhid peavad juhtpuldi omavahel üle
andma Sõiduoskuste matši 25. kuni 35. sekundil. Kui Meeskonnal on vaid üks Robotijuht,
siis see Õpilane võib Robotit juhtida vaid kuni kolmkümmend viis (35) sekundit.

x

Programmeerimisoskuste matšidele on eraldi reeglid, mis on toodud allpool.

Robotioskuste matši erireeglid
<PSC1> Programmeerimisoskuste matši ajal võib Meeskond oma Robotit käsitseda nii mitu
korda, kui see Meeskonna hinnangul on vajalik.
a. Peale Roboti käsitsemist tuleb see koheselt asetada tagasi lubatud Stardialale. Robotijuhid
võivad Robotit lähtestada või seadistada.
b. Kui Robotil on käsitsemise ajal Rõngaid, siis need Rõngad eemaldatakse mänguväljakult ning
neid ei või Matši ajal rohkem kasutada.
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c. Kui Stardialal, kuhu Robot asetatakse, leidub Rõngaid, siis tuleb need Rõngad mänguväljakult eemaldada ning neid ei või rohkem kasutada.
<PSC2> Meeskonnad peavad oma VEX IQ juhtpuldi väljakule kaasa võtma, kuigi Robotijuhid käivitavad
Roboti, vajutades nuppu selle ajul või aktiveerides käsitsi anduri ning ei tohi Programmeerimisoskuste matši ajal Robotit VEX IQ juhtpuldiga juhtida. VEX IQ juhtpult ei tohi Programmeerimisoskuste matši ajal olla sisse lülitatud.

Robotioskuste väljakutse paremusjärjestus
x

Igale Programmeerimisoskuste Meeskonnale arvestatakse Skoor eelpool toodud
Skoorimisreeglite järgi.

x

Meeskonnad järjestamiseks summeeritakse nende kõrgeimad Programmeerimisoskuste
matši ja Sõiduoskuste matši tulemused. Suurima summaga Meeskond kuulutatakse
Robotioskuste väljakutse võitjaks.

x

Juhul, kui kaks Meeskonda on kõrgeima skooriga viigis, murtakse viik, lähtudes Meeskondade
kõrgeimast Programmeerimisoskuste Skoorist. Kui viik püsib, siis vaadatakse Meeskondade
Sõiduoskuste Matši teist paremat Skoori. Seda protsessi jätkatakse, kuni viik murtakse.

x

Kui viiki ei saa murda (mõlemal meeskonnal on täpselt samad tulemused kõikidele
Programmeerimisoskuste- ja Sõiduoskuste matšidele, siis kasutatakse “parima”
Programmeerimisoskuste matši leidmiseks järgmisi kriteeriume:

x
x

1. Ühevärvipostidele asetatud Rõngastega Skooritud punktid
2. Postidele asetatud Rõngastega Skooritud punktid
3. Vabastatud Preemiariuulilt Skooritud punktid
4. Tühjendatud Alustusnagidelt Skooritud punktid
Kui viiki ei saa endiselt murda, siis rakendatakse samm tagasi kirjeldatud protsessi Meeskondade
kõrgeimate tulemustega Sõiduoskuste matšidele.
Kui viiki ei saa endiselt murda, siis võistluse korraldajad võivad lubada mõlemal Meeskonnal
võistelda veel ühe otsustava Matši või võidakse võitjaks kuulutada mõlemad Meeskonnad.
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