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Rozdział I - Postanowienia Ogólne

§1 Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Zawodów Drones And Robots Tournament
(w skrócie: DART).

2. Organizatorem Zawodów Drone And Robots Tournament jest Koło Naukowe
AGH Drone Engineering, działające przy Akademii Górniczo-Hutniczej
im.S.Staszica w Krakowie oraz Fundacja Studentów i Absolwentów AGH
w Krakowie ACADEMICA.

3. Współorganizatorem Zawodów jest Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
4. W dalszej części omówione zostały postanowienia dla każdej z dostępnych

na Zawodach Konkurencji.
5. Każda osoba biorąca udział w Zawodach (czynny lub bierny) wyraża zgodę

na przetwarzanie i upublicznianie swojego wizerunku na podstawie ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)
(RODO) w formie zdjęć i filmów. Materiały mogą zostać umieszczone na stronie
wydarzenia, a także mediach społecznościowych Organizatorów oraz innych
podmiotów zaangażowanych w organizację Zawodów.

§2 Definicje

1. W Regulaminie używane są następujące definicje:
a. Zawody - turniej robotyczny,
b. Uczestnik - osoba biorąca udział w Zawodach, inaczej Zawodnik,
c. Pilot - Uczestnik biorący udział w Zawodach z kategorii Drone, pilotujący

drona,
d. Robot - konstrukcja mechatroniczna przygotowana przez

Uczestnika/-ów, również odnosząca się do pojazdów latających
(dronów),

e. Zespół - grupa Uczestników z wybranym Kapitanem, zgłoszona przed
rozpoczęciem Zawodów i biorąca w nich udział, która zbudowała
Robota, inaczej Drużyna,

f. Kategoria - element Zawodów, w ramach którego rywalizują Roboty
o podobnej konstrukcji, parametrach i przeznaczeniu, inaczej
Konkurencja,

g. Organizator - Koło Naukowe AGH Drone Engineering działające przy
AGH w Krakowie,

h. Organizatorzy - grupa osób powołana przez Organizatora do
przeprowadzenia Zawodów, kontroli ich przebiegu oraz podejmująca
decyzje,

i. Sędzia - przedstawiciel Organizatorów, nadzorujący przebieg Zawodów
w danej Kategorii
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§3 Termin i Miejsce

1. Zawody rozgrywane będą w dniach 2 i 3 lipca 2022 r. na terenie należącym
do Muzeum Lotnictwa Polskiego, al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków.

2. Konkurencje robotyczne odbędą się w Gmachu Głównym Muzeum Lotnictwa
Polskiego.

3. Konkurencje dronowe będą się odbywać na terenie Gmachu Głównego
Muzeum Lotnictwa oraz przylegających do niego terenach zielonych.

4. Harmonogram wydarzenia zostanie udostępniony zgłoszonym Uczestnikom
oraz opublikowany na stronie internetowej Zawodów nie później niż 7 dni przed
ich rozpoczęciem.

Rozdział II - Uczestnictwo i Rejestracja

§1 Drużyny

1. Uczestnikiem może zostać każda osoba, nie będąca jednym z Organizatorów.
2. Każdy Zespół zobowiązany jest zgłosić swój udział w Zawodach przez

przygotowany przez Organizatorów formularz zgłoszeniowy, dostępny na
stronie internetowej Zawodów: dart-robotics.com

3. Drużyna zobowiązana jest do wyboru Kapitana, który będzie ją reprezentował
w kontakcie z Organizatorami. Kapitan musi być osobą pełnoletnią.

4. Członkiem Drużyny może być osoba niepełnoletnia. Warunkiem uczestnictwa
jest w takim przypadku okazanie pisemnej zgody rodzica lub prawnego
opiekuna do udziału w Zawodach. Zgoda ta musi zostać przedstawiona na
prośbę Organizatorów przy Rejestracji w dniu Zawodów.

§2 Formularz zgłoszeniowy

1. Do założenia konta drużyny wymagane są:
a. unikalna nazwa Drużyny,
b. kontaktowy adres e-mail,
c. hasło logowania.

2. Poprzez konto Drużyny na stronie Zawodów, Drużyna określa:
a. imię i nazwisko Kapitana oraz jego adres korespondencyjny,
b. ilość Uczestników będących członkami Drużyny oraz ich imiona

i nazwiska,
c. rozmiar T-shirtu dla każdego Uczestnika,
d. ilość Robotów, którą Drużyna wystawia,
e. nazwę Robota oraz Konkurencję, w której będzie startował,
f. opcjonalnie: numer telefonu kontaktowego Kapitana, szkołę lub

uniwersytet z którymi Drużyna jest związana, adresy e-mail innych
Uczestników.

3. Dane podane w koncie Drużyny mogą być edytowane.
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4. Organizator dołoży wszelkich starań, by zapewnić każdemu Uczestnikowi

pamiątkowy T-shirt w określonym rozmiarze.
5. Równocześnie oświadcza, że zmiany w tym zakresie dokonane później niż 2

tygodnie przed Zawodami mogą spowodować problemy i Uczestnicy nie będą
zgłaszać sprzeciwu wobec decyzji Organizatora.

6. Powyższy punkt dotyczy również Drużyn zarejestrowanych w opisanym
wcześniej okresie.

§3 Rejestracja w dniu Zawodów

1. Rejestracja Uczestników odbywa się przed rozpoczęciem Zawodów.
2. Członkowie Drużyny zobowiązani są przedstawić swoje dowody tożsamości na

prośbę Organizatorów. Niepełnoletni Członkowie mają obowiązek posiadać
zgody, o których mowa w Rozdziale II, §1, pkt 4.

3. Każdy Uczestnik otrzymuje pakiet startowy oraz imienne oznaczenie.
4. Po rejestracji Uczestnicy udają się do oznaczonej Strefy Serwisowej.

Rozdział III - Przebieg Zawodów

§1 Specyfika Robotów

1. Przygotowany Robot musi być konstrukcją w pełni autonomiczną, chyba
że Regulamin Konkurencji określa inaczej.

2. Robot powinien być konstrukcją własną Zespołu. Dozwolone jest użycie
gotowych, komercyjnych modułów, ale nie całych platform, chyba że
Regulamin Konkurencji określa inaczej.

3. Robot musi mieścić się w gabarytach określonych dla danej Konkurencji.
Wszystkie elementy niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania
muszą mieścić się wewnątrz konstrukcji.

4. W przypadku wątpliwości, ostateczna decyzja o dopuszczeniu Robota do
udziału w Zawodach należy do Głównego Sędziego.

5. Robot swoją konstrukcją nie może naruszać ringu, toru, planszy,
przeszkód, bramek oraz innych elementów używanych do organizacji oraz
nadzoru Konkurencji.

6. Robot nie może stanowić zagrożenia dla widzów, innych Uczestników,
Organizatorów ani żadnej osoby postronnej.

7. Robot nie może posiadać żadnych elementów mających na celu
uszkodzenie przeciwnika, chyba że Regulamin Konkurencji określa inaczej.

8. Robot nie może korzystać z żadnych komponentów mających utrudniać
działanie przeciwnika (czujników, elementów wykonawczych, itp.).

9. Ostre elementy konstrukcji Robota są dopuszczalne, jeśli nie łamią
żadnego z punktów Regulaminu. W przeciwnym razie, Sędziowie
podejmują decyzję co do konieczności korekty budowy Robota lub
zabezpieczenia odpowiednich fragmentów Robota.
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10. Działanie Robota nie może być uzależnione od zmiennych warunków

otoczenia (np. oświetlenie, delikatne powiewy wiatru itp.), na które
Organizatorzy nie mają wpływu. Skargi Uczestników w tej sprawie nie będą
rozpatrywane.

11. Budowa Robota musi zapewniać Uczestnikowi możliwość
natychmiastowego wyłączenia zasilania lub zatrzymania w bezpiecznej
pozycji na znak Sędziego, szczególnie w przypadku wystąpienia sytuacji
niebezpiecznej.

§2 Sędziowie

1. Do każdej z Konkurencji przydzieleni są Sędziowie, posiadający imienne
oznaczenia.

2. Zadaniem Sędziów jest kontrolowanie przebiegu Konkurencji zgodnie
z Regulaminem, przestrzegania Regulaminu Zawodów oraz zliczanie
wyników.

3. W razie naruszenia postanowień Regulaminu, Sędziowie mają prawo:
a. wymagać poprawy konstrukcji Robota,
b. nałożyć karę (w formie czasu, punktów, itp. - zależnie od

Konkurencji),
c. zdyskwalifikować danego Robota (w porozumieniu z Głównym

Sędzią Zawodów).
4. Decyzje Sędziów nie podlegają dyskusji.
5. W przypadku wątpliwości Uczestnika co do decyzji Sędziego, może on się

zwrócić do Głównego Sędziego Zawodów o sprawdzenie działań Sędziego
danej kategorii.

6. W przypadkach spornych lub nieobjętych Regulaminem, ostateczna
decyzja należy do Głównego Sędziego Zawodów lub Głównych
Organizatorów Zawodów.

§3 Organizacja Konkurencji

1. Nad przebiegiem danej Konkurencji czuwają Sędziowie.
2. Każda z kategorii może zostać odwołana najpóźniej w dniu Zawodów, jeśli

liczba startujących w niej Robotów będzie niższa niż cztery.
3. Organizatorzy zobowiązani się powiadomić o tym zarejestrowane Zespoły

i wraz z nimi podjąć decyzję o odwołaniu Konkurencji lub przeprowadzeniu
jej w formie “bez zwycięzcy” - jako dodatkową atrakcję Zawodów.

4. Uczestnicy zobowiązani są stawić się na wezwanie Sędziego w godzinach
przewidzianych w harmonogramie wydarzenia dla danej Konkurencji.
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Rozdział IV - Regulaminy Konkurencji

Kategorie Drone

Zasady ogólne w Konkurencjach Drone

§1

1. Niniejszy dokument określa szczegółowe zasady rozgrywania Zawodów
w Konkurencji „Drone”.

2. Niniejszy dokument przedstawia ogólną specyfikację poszczególnego
drona, natomiast będą one podlegały wymaganiom z regulaminu FAI F9U.
Więcej szczegółów na stronie FAI.org, lub pod linkiem:
https://www.fai.org/sites/default/files/documents/sc4volf9dronesport19.pdf

3. Robot może być konstrukcją własną Zespołu. Dozwolone jest używanie
gotowych platform.

4. Niedozwolone jest używanie śmigieł innych niż z tworzywa sztucznego
(plastiku), lub włókna węglowego.

5. Każdy z Zawodników może zarejestrować maksymalnie 3 modele dronów.
6. Każdy Pilot musi posiadać certyfikat uprawnień VLOS A1/A3.
7. Każdy dron obowiązkowo musi być wyposażony w system FAIL-SAFE.

Zabezpieczenie będzie sprawdzane przy rejestracji.
8. Pilot ma całkowity zakaz latania dronem poza wyznaczoną strefą lotów

tj. poza torem lub powyżej linii siatki zabezpieczającej.
9. Na tor upoważnieni są wchodzić jedynie Sędziowie, Organizatorzy, ekipa

techniczna, Piloci lub pomocnicy Pilotów zbierający drony po wylądowaniu
lub szykujący się do startu. Na tor można wejść tylko po wylądowaniu
wszystkich dronów.

10. Wszelkie prace wykonywane na włączonym dronie, w czasie na to
przeznaczonym, dozwolone są WYŁĄCZNIE po zdjęciu śmigieł z drona.
Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek akrobacji w trakcie jak i po
zakończonym wyścigu.

11. Pilot, który wyleci dronem poza strefę Konkurencji ma obowiązek
natychmiast rozbroić drona, oraz może być zdyskwalifikowany.

12. Pilot, który wykazuje niebezpieczne zachowanie zostanie
zdyskwalifikowany.

13. Surowo zabronione jest włączanie dronów nie wyznaczonych do lotu
w trakcie trwania wyścigu w pobliżu miejsca Zawodów.

14. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
Zawodników. Każdy z Zawodników jest zobowiązany do posiadania
ważnego ubezpieczenia. W przypadku zaistnienia danej sytuacji, sprawca
jest zobowiązany do wzięcia odpowiedzialności za spowodowane szkody.
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Regulamin kategorii Drone Race

§1 Wymagania Sprzętowe

1. Dozwolone akumulatory - max 6S (do 26V).
2. Dozwolone częstotliwości aparatur sterujących RC - 2,4 GHz i 868 MHz.
3. Dozwolone częstotliwości systemu FPV - 5,8 GHz.
4. Maksymalna ustawiona moc nadajników wideo - 25mW.
5. Zezwala się na używanie nadajników wideo tylko niżej wymienionych marek

(wymagany Race Band):
a. TBS,
b. FuriousFPV,
c. ImmersionRC.
d. HDzero

6. Dopuszczalna średnica śmigła - max. 6 cali (15,2 cm).
7. Masa maksymalna - 1kg.
8. Zaleca się stosowanie przezroczystych lub czarnych śmigieł - w przypadku

braku takowych zadowalający efekt można uzyskać poprzez pomalowanie
śmigieł czarnym markerem.

§2 Specyfikacja Toru

1. Tor, na którym odbywać się będzie Konkurencja jest rozstawiony na
trawiastym polu w pobliżu gmachu muzeum.

2. Dokładne rozmieszczenie przeszkód będzie ujawnione na niedługi czas przed
Zawodami.

§3 Przebieg Zawodów

1. Kategoria składa się z czterech kolejnych etapów:
a. trening,
b. kwalifikacje,
c. eliminacje,
d. finały.

2. Czas liczony będzie dopiero od momentu przelecenia przez bramkę startową.
Zliczany będzie czas każdego okrążenia z osobna, aby na koniec zsumować
3 najszybsze okrążenia.

3. W przypadku falstartu któregokolwiek z Pilotów na etapie eliminacji/finałów
lot będzie powtórzony. W przypadku drugiego falstartu Pilot będzie
zdyskwalifikowany (nawet jeśli w pierwszym locie nie on popełnił falstart).
Lot powtórny będzie odbywał się na końcu danej rundy.

4. Jeżeli dojdzie do kolizji co najmniej dwóch maszyn w powietrzu przed bramką
startową i dodatkowo co najmniej jedna z nich nie może kontynuować lotu,
zostanie on powtórzony na końcu tury kwalifikacyjnej. Po wystąpieniu
zdarzenia poszkodowany pilot powinien natychmiast rozbroić drona w celu
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potwierdzenia niezdolności do kontynuowania lotu oraz zgłosić to Sędziemu
Zawodów.

5. Każdego Pilota obowiązuje 100% poprawność wykonania wyznaczonego toru.
Tor wyznaczają umieszczone na ziemi znaczniki. W przypadku jeśli wystąpi
uszkodzenie toru w trakcie wyścigu, Piloci zobowiązani są do jak
najwierniejszego podążania wzdłuż znaczników, nawet kosztem omijania
uszkodzonej, bądź zniszczonej przeszkody. Nie należy omijać przeszkód
w taki sposób, aby „skracać” wyznaczony tor.
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Regulamin kategorii Whoop

Drone Race

§1 Wymagania Sprzętowe

1. Dozwolone Akumulatory - max 2S (do 9V).
2. Maksymalna odległość między przeciwległymi silnikami to 75mm.
3. Rama musi być wyposażona w osłony na śmigła (Ducty).
4. Dozwolone częstotliwości aparatur sterujących RC - 2,4 GHz i 868 MHz.
5. Dozwolone częstotliwości systemu FPV - 5,8 GHz.
6. Maksymalna ustawiona moc nadajników wideo - 25mW.
7. Masa maksymalna - 50g.

§2 Specyfikacja Toru

1. Tor, na którym odbywać się będzie Konkurencja jest rozstawiony w Gmachu
Głównym Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Ograniczony jest zieloną siatką
bezpieczeństwa.

2. Dokładne rozmieszczenie przeszkód będzie ujawnione na niedługi czas przed
Zawodami.

§3 Przebieg Zawodów

1. Konkurencja składają się z czterech kolejnych etapów:
a. trening,
b. kwalifikacje,
c. eliminacje,
d. finały.

2. Czas liczony będzie dopiero od momentu przelecenia przez bramkę
startową. Zaliczany będzie czas każdego okrążenia z osobna, aby na
koniec zsumować 3 najszybsze okrążenia.

3. W przypadku falstartu któregokolwiek z Pilotów na etapie eliminacji/finałów
lot będzie powtórzony. W przypadku drugiego falstartu Pilot będzie
zdyskwalifikowany (nawet jeśli w pierwszym locie nie on popełnił falstart).
Lot powtórny będzie odbywał się na końcu danej rundy.

4. Jeżeli wystąpi kolizja w powietrzu minimum dwóch maszyn między sobą, lot
będzie powtórzony, o ile kolizja miała miejsce przed bramką startową
i przynajmniej jeden uczestnik zderzenia nie może kontynuować lotu. Lot
powtórny odbędzie się na końcu danej rundy. W takim wypadku Pilot, który
został uderzony powinien natychmiast rozbroić drona, aby jednoznacznie
stwierdzić, że się rozbił. Zawodnik taki ma natychmiast zgłosić taką
sytuację Sędziemu Zawodów.

5. Każdego Pilota obowiązuje 100% poprawność wykonania wyznaczonego
toru. Trasa przelotu zaznaczona będzie wielokolorowymi paskami LED.
W przypadku jeśli wystąpi uszkodzenie toru w trakcie wyścigu, Piloci
zobowiązani są do jak najwierniejszego podążania wzdłuż znaczników,
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nawet kosztem omijania uszkodzonej, bądź zniszczonej przeszkody.
Nie należy omijać przeszkód w taki sposób, aby „skracać” wyznaczony tor.
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Regulamin kategorii Drone Aport

§1 Miejsce rozgrywania Konkurencji

1. Konkurencja prowadzona jest na skoszonym, trawiastym polu
umiejscowionym w pobliżu Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie.

2. Pole powierzchni Konkurencji wynosi 300 metrów kwadratowych.
3. Bezpośrednio na miejscu startu może przebywać Zespół zgodnie z

wylosowaną kolejnością, Komisja Sędziowska oraz Komitet Organizacyjny.
W gotowości oczekuje kolejny Zespół, który w razie nieprzewidzianych
trudności zastąpi aktualnie startujący.

§2 Wymagania ogólne

1. Każdy Zespół musi wytypować operatora odpowiedzialnego za bezzałogowy
statek powietrzny (BSP). Operator ma obowiązek podania ważnego numeru
operatora w rejestrze operatorów, podania numeru pilota w rejestrze pilotów
oraz pokazać zaświadczenie świadectwa kwalifikacji w kategorii ogólnej A2.

2. Pilot przed startem musi okazać obowiązkowo ważne ubezpieczenie OC
użytkownika statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM)
do 25 kg w zakresie szkód na mieniu i osobie. Organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za awarie sprzętu i jego możliwe zniszczenie podczas
Zawodów oraz następstwa z tego tytułu.

3. Uczestnicy są zobowiązani przekazać wyniki i logi prowadzonych misji na adres
jakub.jurzak@dart-robotics.com w ciągu 30 minut od zakończenia Konkurencji,
by potwierdzić, że loty odbyły się w wyznaczonej strefie i na ustalonych
pułapach.

4. Operator drona przed każdym startem jest zobowiązany zgłosić misję do
systemu PansaUTM z wykorzystaniem aplikacji DroneRadar.

5. Zespoły, by przystąpić do Konkursu, muszą zaakceptować niniejszy Regulamin.

§3 Wymagania techniczne

1. Zespół może przygotować do Konkurencji zarówno maszyny latające,
jak i jeżdżące.

2. Cały system musi działać w pełni autonomicznie. W przypadku zastosowania
w systemie dwóch maszyn obie muszą pracować autonomicznie, w przeciwnym
razie zespół nie dostanie punktów za misję autonomiczną.

3. Urządzenie latające musi posiadać na powierzchni bezzałogowego statku
powietrznego (BSP) tabliczkę zawierającą nazwę podmiotu będącego
operatorem BSP i dane kontaktowe; zgodnie z przepisami.

4. W przypadku bezzałogowego statku powietrznego będącego wielowirnikowcem,
śmigłowcem albo aerostatem urządzenie musi być wyposażone w światło białe,
błyskowe, umieszczone na górnej powierzchni kadłuba w sposób zapewniający
dookólną emisję światła.
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5. Urządzenie musi być skonfigurowane pod wykonanie automatycznej procedury

awaryjnej. Zadziałać ma w momencie awarii systemu, bądź niskiego poziomu
naładowania akumulatorów, co skutkować powinno zakończeniem lotu przez
lądowanie awaryjne albo dolot do zaprogramowanego przed lotem miejsca
lądowania.

6. Organizatorzy dopuszczają do Zawodów drony o masie własnej do 25 kg.
Zalecanym jest, by dron był przystosowany do zmiennych warunków
pogodowych.

7. Maksymalna wysokość przelotu to 100 m AGL.
8. Urządzenie można latać jedyne w granicach wyznaczonej strefy Konkurencji.
9. Dron musi być wyposażony w urządzenia które:

a. automatycznie utrzymują zadane parametry lotu,
b. umożliwiają bieżące monitorowanie parametrów lotu wraz

z funkcją ich zapisu,
c. monitorowanie aktualnego przebiegu misji,
d. w przypadku utraty łączności pozwalają na powrót do lokalizacji

awaryjnej lub przejście na sterowanie manualne.

§4 Przebieg Konkurencji

1. Konkurencja będzie się składać z trzech etapów:
a. prezentacji Zespołu,
b. przygotowanie do lotu,
c. wykonanie misji.

2. Wszystkie trzy etapy są punktowane. Rejestracja odbywać się będzie za
pośrednictwem strony internetowej dart-robotics.com. Zespół zarejestrować
należy najmniej na dwa miesiące przed rozgrywaną Konkurencją.

3. W pierwszym etapie Zespół ma za zadanie w przejrzysty sposób
zaprezentować przygotowany sprzęt, jego schemat pracy i strategię na
wykonanie misji. Całość ma zostać zaprezentowana w postaci krótkiego filmu.
Długość trwania materiału nie może przekraczać 5 minut. Film należy wysłać
na adres jakub.jurzak@dart-robotics.com z nazwą Zespołu, składem Zespołu
i dokumentami wymaganymi w rozdziale “Wymagania ogólne”, pkt.1, 2.
Ostatecznym terminem na wysłanie filmu jest 25.06.2022 r.

4. W drugim etapie Zespół w dni rozgrywania Konkurencji musi zaprezentować
swoje przygotowanie do planowanej misji. W zależności od używanych
Robotów lub BSP, operatorzy muszą zaprezentować poprawne funkcjonowanie
systemu oraz przedstawić schemat procedury postępowania
w razie awarii systemu. Najbardziej istotnym aspektem tego etapu jest
bezpieczeństwo i stabilność przedstawionego systemu.

5. W etapie trzecim Zespół po dostaniu zezwolenia na start będzie mogło
rozpocząć realizowanie Konkurencyjnej misji. Tegoroczna misja nosi nazwę
“Drone Aport” i jej celem jest zlokalizowanie oraz przechwycenie jaskrawej
piłki tenisowej z obszaru Konkurencji.

6. Po zasygnalizowaniu przez operatora stanu gotowości do wykonania misji,
Sędzia wyda komendę rozpoczęcia misji. Na ten znak wystrzelona zostanie
piłka tenisowa w losowe miejsce pola. Zadaniem Zespołu jest zaprogramowanie
maszyn tak, aby Roboty w pełni autonomicznie zlokalizowały wystrzeloną piłkę,
podniosły ją oraz przetransportowały we wskazane miejsce.

13

https://dart-robotics.com/
mailto: jakub.jurzak@dart-robotics.com


`
7. Piłka Konkursowa ma 7 cm średnicy i jej masa nie przekracza 60 g. Wszystkie

Konkursowe piłki są tego samego jaskrawo-różowego koloru. Nazwa
katalogowa piłki to TB100 i jest średnio elastyczna. Przykładową piłkę do
ćwiczeń zakupić można zakupić pod wskazanym adresem.

8. Miejsce startu i zakończenia misji każdej z maszyn wyznaczone jest w postaci
jaskrawego stanowiska startowego. W Konkurencji zostaną użyte lądowiska
PGYTECH P-GM-106. Aby uzyskać maksimum punktów za start i lądowanie
urządzenie musi zakończyć swoją pracę na stanowisku startowym.

9. Każdy Zespół dysponuje przynajmniej trzema próbami wykonania trzeciego
etapu zadania.

10. Czas liczony będzie dopiero od momentu wydania polecenia startu misji przez
Sędziego Konkurencji, a zakończenie liczenia odbywa się na wyraźny sygnał
Zespołu wykonującego zadanie.

11. W przypadku falstartu któregokolwiek z Zespołów, wylecenia poza strefę
Konkurencji lub niezastosowania się do poleceń Sędziego, naliczane zostaną
punkty karne, a w ostateczności Zespół może zostać zdyskwalifikowany za
niebezpieczne zachowanie.
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§5 Punktacja Konkurencji

Zadanie Ocena Opis

Zlokalizowanie piłki 0 - 15

15 pkt. = zlokalizowanie piłki i wysłanie zdjęcia z wykryciem
razem z raportem misji,
10 pkt. = wysłanie wykrytej piłki bez zaznaczenia wykrycia,
5 pkt. = zlokalizowanie piłki bez wysłania zdjęcia

wykrycia,
0 pkt. = brak wykrycia.

Podniesienie piłki 0 - 10

10 pkt. = pochwycenie piłki i utrzymanie jej do 10 sekund
liczonych od pierwszej zmiany pozycji urządzenia,
7 pkt. = pochwycenie piłki, lecz niezwłoczne jej

upuszczenie,
5 pkt. = wylądowanie w promieniu 1 m od piłki,
0 pkt. = brak przechwycenia.

Trafienie piłką
do celu 0 - 10

10 pkt. = trafienie piłką do celu i pozostanie w jego obrębie
przez minimum 15 sekund,
7 pkt. = trafienie piłką w cel, lecz piłka samoczynne

wypadła z celu,
5 pkt. = trafienie w promieniu 2m od środka celu,
0 pkt. = brak trafienia.

Podgląd misji
na żywo 0 - 10

10 pkt. = podgląd wideo z kamery urządzenia i dane
telemetryczne dostępne online,
5 pkt. = podgląd wideo z kamery urządzenia i dane

telemetryczne na komputerze sterującym,
0 pkt. = brak podglądu postępu misji.

Wysłanie raportu
z misji 0 - 10

10 pkt. = przesłanie logów przelotu w pliku tekstowym
w wyznaczonym czasie,
5 pkt. = niekompletne logi, lub brak zdjęć,
0 pkt. = brak wysłanego raportu.

Praca
autonomiczna 0 - 25

25 pkt. = praca całego systemu autonomicznie, od startu
aż do lądowania bez korekt w trakcie misji,
15 pkt. = wykonanie misji autonomicznej nie wliczając
startu i lądowania w linii pionowej,
10 pkt. = misja wykonywana autonomicznie, lecz
przerwana korektą pilota,
0 pkt. = misja wykonana zdalnie.

Czas trwania misji 0 - 20

20 pkt. = najkrótszy czas wykonania zadania. Warunkiem
przyznania punktów jest wykonanie zadania
Konkursowego,
15 pkt. = drugi najkrótszy czas wykonania zadania,
10 pkt. = trzeci najkrótszy czas wykonania zadania,
5 pkt. = czwarty najkrótszy czas wykonania zadania.

Suma punktów 0 - 100 Na podstawie punktacji przyznawane
są miejsca w Konkurencji
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Kategorie Sumo

Zasady ogólne w Konkurencjach Sumo

§1 Wymagania techniczne

1. Robot musi być konstrukcją własną Zespołu. Zabronione jest używanie
gotowych platform.

2. Robot musi spełniać wymagania wielkości i wagi w swojej kategorii.
3. Walki odbywają się na specjalnie przygotowanym czarnym ringu z białym

marginesem o wymiarach określonych dla każdej kategorii osobno.
4. Organizatorzy zabezpieczają teren w odległości nie mniejszej niż połowa

średnicy ringu wokół ringu przed wstępem osób nie będących Zawodnikami
dla celów bezpieczeństwa.

5. Każda walka składa się z maksymalnie trzech rund, w ramach których
rozgrywane są starcia do momentu otrzymania punktu lub ogłoszenia remisu.
W wyjątkowych okolicznościach Sędziowie mogą podjąć decyzję o skróceniu
walki do jednej rundy.

6. Działanie Robota nie może być uzależnione od potencjalnie zmiennych
warunków otoczenia, takich jak:

a. oświetlenie,
b. dźwięk,
c. temperatura otoczenia

§2 Przebieg Konkurencji

1. Zawody rozgrywane będą w dwóch etapach:
a. grupowym,
b. finałowym.

2. Faza grupowa rozgrywana jest na zasadzie walk każdy z każdym w ramach
jednej grupy.

3. Ilość Robotów w grupie oraz zasady przechodzenia do kolejnej fazy będą
uzależnione od ilości zgłoszonych Robotów oraz Zawodników. W przypadku
dostatecznie małej ilości zgłoszeń, Organizatorzy mogą podjąć decyzję
o rezygnacji z fazy grupowej.

4. W etapie finałowym walki rozgrywane są na zasadach drabinki pucharowej.
5. Etap finałowy wyłoni 3 najlepsze Roboty.

§3 Specyfikacja ringu

1. Walki odbywają się na ringu w kształcie koła.
2. Powierzchnia ringu wykonana jest z blachy stalowej w kolorze czarnym,

a ograniczona białym pierścieniem.
3. Wielkość ringu oraz linii końcowej zależna jest od kategorii.
4. Kolor oraz materiał powierzchni wokół ringu może być dowolny.
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5. Ring może być zabezpieczony dodatkową bandą, uniemożliwiającą Robotowi

wyjechanie poza bezpieczny obszar. Zabezpieczenie ustawione będzie
w odległości umożliwiającej Robotowi bezpieczne opuszczenie ringu.

§4 Przebieg walki

1. W każdej walce biorą udział dwa Roboty.
2. Celem starcia jest zepchnięcie przeciwnika z ringu.
3. Każda runda trwa maksymalnie 3 minuty. Po tym czasie ogłaszany jest remis.
4. Przed rozpoczęciem walki Robot jest sprawdzany w trzech testach:

a. kontrola rozmiaru: Robot musi zmieścić się w przygotowanej ramce
o rozmiarach podanych dla danej Konkurencji, powiększonej
o dokładność urządzenia pomiarowego,

b. kontrola wagi: Robot ustawiony na wadze nie może przekroczyć masy
podanej dla danej Konkurencji, powiększonej o dokładność urządzenia
pomiarowego,

c. test kartki: Robot położny na białej kartce papieru o gramaturze 80g/m2,
a następnie podniesiony, nie może spowodować oderwania kartki
od podłoża.

5. Przed rozpoczęciem starcia, Sędzia umieszcza na ringu znacznik dzielący
go na połowy.

6. Zawodnicy ustawiają swoje Roboty na przeciwnych stronach ringu, zwrócone
do siebie tyłem:

a. w przypadku pierwszej rundy, o kolejności decyduje losowanie,
b. w kolejnych rundach, pierwszy ustawia Robota zwycięzca poprzedniej

rundy.
7. Rozpoczęcie starcia ogłasza Sędzia komendą “Start”.
8. Do momentu rozpoczęcia starcia Roboty nie mogą wykonywać żadnych akcji

(poruszania się, rozkładania pługów, skanowania otoczenia itp.).

§5 Wyłanianie zwycięzcy

9. Walkę wygrywa Robot:
a. który zdobędzie dwa punkty,
b. którego przeciwnik zostanie zdyskwalifikowany,
c. którego przeciwnik, pomimo kolejnych wezwań, nie stawi się lub spóźni

się na walkę więcej niż 5 minut.
10. Robot przegrywa rundę:

a. jeśli jakakolwiek jego część dotknie podłoża poza ringiem,
b. na prośbę Zawodnika o wstrzymanie walki,
c. na skutek otrzymania dwóch ostrzeżeń,
d. w momencie zgubienia części o znacznej masie,
e. pojawienia się dymu,
f. zatrzymania na czas dłuższy niż 20 sekund.

11. Starcie pozostaje nierozstrzygnięte (remis), jeśli:
a. oba Roboty opuszczą ring w tym samym momencie,
b. oba Roboty zablokują się i nie będą w stanie wykonać akcji,
c. Zawodnicy wspólnie zdecydują o wstrzymaniu starcia,
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d. upłynie czas rundy,
e. zaistnieją jakiekolwiek inne warunki, na podstawie których Sędzia

podejmie decyzję o wstrzymaniu starcia.
12. Po zakończeniu starcia Sędzia dokonuje wysłania do Robotów komendy „Stop”.

Dla Robotów o masie przekraczającej 1000 g obowiązkowe jest posiadanie
wbudowanej funkcji zatrzymania silników po otrzymaniu odpowiedniego
sygnału.

13. W przypadku awarii Zawodnik zobowiązany jest poinformować Sędziego
o fakcie jej wystąpienia. Sędzie podejmuje decyzję o zawieszeniu walki
i przeprowadzeniu jej po dokonaniu napraw lub zakończeniu jej.

§6 Kary

14. Zawodnik otrzymuje ostrzeżenie, gdy:
a. wkroczy na ring przed ogłoszeniem końca starcia,
b. przygotowanie do kolejnej rundy trwa dłużej niż 1 minutę,
c. zachowuje się niegodnie z zasadami fair-play.

15. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany, gdy:
a. zachowuje się niesportowo lub wulgarnie,
b. celowo uszkodzi Robota przeciwnika,
c. celowo uszkodzi ring,
d. w wyniku awarii Robot będzie niezdolny do kontynuowania walk,
e. jego Robot nie spełnia wymagań specyfikacji kategorii.
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Regulamin kategorii Sumo

§1 Wymagania techniczne

1. Robot musi być konstrukcją w pełni autonomiczną. Zabronione są jakiekolwiek
próby sterowania Robotem w trakcie walki.

2. Maksymalne wymiary Robota to:
a. wielkość:

i. szerokość: 20 ±0,5 cm,
ii. długość: 20 ±0,5 cm,
iii. wysokość: nieograniczona,

b. waga: 3000 ±1 g.
3. Podane ograniczenia obejmują wielkości przy starcie – po uruchomieniu Roboty

mogą rozłożyć pługi, ręce itp. i zwiększyć swoje wymiary.
4. Wymiary ringu:

a. średnica: 149 ±5 cm,
b. biały margines: 5 ±1 cm,
c. maksymalna wysokość: 5 cm.

5. Robot zobowiązany jest:
a. posiadać moduł startowy, pozwalający na zdalne uruchomienie Robota

(dostarczony przez organizatorów, zbudowany samodzielnie lub
zaimplementowany programowo w istniejącym już sprzęcie),

b. posiadać funkcję odcięcia zasilania silników na komendę Sędziego.
6. Robot nie może posiadać:

a. urządzeń lub materiałów mogących spowodować przyklejenie Robota
do podłoża (magnesy, przyssawki, klej itp.),

b. urządzeń mających na celu zakłócenie działania przeciwnika,
c. elementów mających na celu uszkodzenie lub naruszenie konstrukcji

lub elektroniki przeciwnika,
d. urządzeń miotających, generujących duże ilości ciepła, emitujących

gazy, płyny lub inne substancje,
e. elementów mogących uszkodzić swoją konstrukcją ring.

7. Robot nie może podczas działania celowo gubić ani zostawiać części, z którymi
startował.

8. Zabroniona jest komunikacja z Robotem w trakcie starcia, z wyjątkiem zdalnego
uruchomienia i zatrzymania na komendy Sędziego.
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Regulamin kategorii Mega Sumo

§1 Wymagania techniczne

1. Robot musi być konstrukcją w pełni autonomiczną. Zabronione są jakiekolwiek
próby sterowania Robotem w trakcie walki.

2. Maksymalne wymiary Robota to:
a. wielkość:

i. szerokość: 20 ±0,5 cm,
ii. długość: 20 ±0,5 cm,
iii. wysokość: nieograniczona,

b. waga: 3000 ±1 g.
3. Podane ograniczenia obejmują wielkości przy starcie – po uruchomieniu Roboty

mogą rozłożyć pługi, ręce itp. i zwiększyć swoje wymiary.
4. Wymiary ringu:

a. średnica: 149 ±5 cm,
b. biały margines: 5 ±1 cm,
c. maksymalna wysokość: 5 cm.

5. Robot zobowiązany jest:
a. posiadać moduł startowy, pozwalający na zdalne uruchomienie Robota

(dostarczony przez organizatorów, zbudowany samodzielnie lub
zaimplementowany programowo w istniejącym już sprzęcie),

b. posiadać funkcję odcięcia zasilania silników na komendę Sędziego.
6. Robot nie może posiadać:

a. urządzeń lub materiałów mogących spowodować przyklejenie Robota
do podłoża (przyssawki, klej itp.) z wyjątkiem magnesów i
elektromagnesów,

b. urządzeń mających na celu zakłócenie działania przeciwnika,
c. elementów mających na celu uszkodzenie lub naruszenie konstrukcji

lub elektroniki przeciwnika,
d. urządzeń miotających, generujących duże ilości ciepła, emitujących

gazy, płyny lub inne substancje,
e. elementów mogących uszkodzić swoją konstrukcją ring.

7. Robot nie może podczas działania celowo gubić ani zostawiać części, z którymi
startował.

8. Zabroniona jest komunikacja z Robotem w trakcie starcia, z wyjątkiem zdalnego
uruchomienia i zatrzymania na komendy Sędziego.
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Regulamin kategorii Mini Sumo

§1 Wymagania techniczne

1. Robot musi być konstrukcją w pełni autonomiczną. Zabronione są jakiekolwiek
próby sterowania Robotem w trakcie walki.

2. Maksymalne wymiary Robota to:
a. wielkość:

i. szerokość: 10 ±0,5 cm,
ii. długość: 10 ±0,5 cm,
iii. wysokość: nieograniczona,

b. waga: 500 ±1 g.
3. Podane ograniczenia obejmują wielkości przy starcie – po uruchomieniu Roboty

mogą rozłożyć pługi, ręce itp. i zwiększyć swoje wymiary.
4. Wymiary ringu:

a. średnica: 77 ±3 cm,
b. biały margines: 2,5 ±1 cm,
c. maksymalna wysokość: 5 cm.

5. Robot zobowiązany jest posiadać moduł startowy, pozwalający na zdalne
uruchomienie Robota (dostarczony przez organizatorów, zbudowany
samodzielnie lub zaimplementowany programowo w istniejącym już sprzęcie).

6. Robot nie może posiadać:
a. urządzeń lub materiałów mogących spowodować przyklejenie Robota

do podłoża (magnesy, przyssawki, klej itp.),
b. urządzeń mających na celu zakłócenie działania przeciwnika,
c. elementów mających na celu uszkodzenie lub naruszenie konstrukcji

lub elektroniki przeciwnika,
d. urządzeń miotających, generujących duże ilości ciepła, emitujących

gazy, płyny lub inne substancje,
e. elementów mogących uszkodzić swoją konstrukcją ring.

7. Robot nie może podczas działania celowo gubić ani zostawiać części, z którymi
startował.

8. Zabroniona jest komunikacja z Robotem w trakcie starcia, z wyjątkiem zdalnego
uruchomienia i zatrzymania na komendy Sędziego.
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Regulamin kategorii Micro Sumo

§1 Wymagania techniczne

1. Robot musi być konstrukcją w pełni autonomiczną. Zabronione są jakiekolwiek
próby sterowania Robotem w trakcie walki.

2. Maksymalne wymiary Robota to:
a. wielkość:

i. szerokość: 5 ±0,5 cm,
ii. długość: 5 ±0,5 cm,
iii. wysokość: 5 ±0,5 cm,

b. waga: 100 ±1 g.
3. Podane ograniczenia obejmują wielkości przy starcie – po uruchomieniu Roboty

mogą rozłożyć pługi, ręce itp. i zwiększyć swoje wymiary.
4. Wymiary ringu:

a. średnica: 38,5 ±1 cm,
b. biały margines: 1,25 ±0,25 cm,
c. maksymalna wysokość: 2,5 cm.

5. Robot zobowiązany jest posiadać moduł startowy, pozwalający na zdalne
uruchomienie Robota (dostarczony przez organizatorów, zbudowany
samodzielnie lub zaimplementowany programowo w istniejącym już sprzęcie).

6. Robot nie może posiadać:
a. urządzeń lub materiałów mogących spowodować przyklejenie Robota

do podłoża (magnesy, przyssawki, klej itp.),
b. urządzeń mających na celu zakłócenie działania przeciwnika,
c. elementów mających na celu uszkodzenie lub naruszenie konstrukcji

lub elektroniki przeciwnika,
d. urządzeń miotających, generujących duże ilości ciepła, emitujących

gazy, płyny lub inne substancje,
e. elementów mogących uszkodzić swoją konstrukcją ring.

7. Robot nie może podczas działania celowo gubić ani zostawiać części, z którymi
startował.

8. Zabroniona jest komunikacja z Robotem w trakcie starcia, z wyjątkiem zdalnego
uruchomienia i zatrzymania na komendy Sędziego.
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Regulamin kategorii Nano Sumo

§1 Wymagania techniczne

1. Robot musi być konstrukcją w pełni autonomiczną. Zabronione są jakiekolwiek
próby sterowania Robotem w trakcie walki.

2. Maksymalne wymiary Robota to:
a. wielkość:

i. szerokość: 2,5 ±0,25 cm,
ii. długość: 2,5 ±0,25 cm,
iii. wysokość: 2,5 ±0,25 cm,

b. waga: 25 ±1 g.
3. Podane ograniczenia obejmują wielkości przy starcie – po uruchomieniu Roboty

mogą rozłożyć pługi, ręce itp. i zwiększyć swoje wymiary.
4. Wymiary ringu:

a. średnica: 19,25 ±1 cm,
b. biały margines: 0,625 ± 0,1 cm,
c. maksymalna wysokość: 1 cm.

5. Robot zobowiązany jest posiadać moduł startowy, pozwalający na zdalne
uruchomienie Robota (dostarczony przez organizatorów, zbudowany
samodzielnie lub zaimplementowany programowo w istniejącym już sprzęcie)
lub możliwość uruchomienia ręcznego.

6. Robot nie może posiadać:
a. urządzeń lub materiałów mogących spowodować przyklejenie Robota do

podłoża (magnesy, przyssawki, klej itp.),
b. urządzeń mających na celu zakłócenie działania przeciwnika,
c. elementów mających na celu uszkodzenie lub naruszenie konstrukcji lub

elektroniki przeciwnika,
d. urządzeń miotających, generujących duże ilości ciepła, emitujących

gazy, płyny lub inne substancje,
e. elementów mogących uszkodzić swoją konstrukcją ring.

7. Robot nie może podczas działania celowo gubić ani zostawiać części, z którymi
startował.

8. Zabroniona jest komunikacja z Robotem w trakcie starcia, z wyjątkiem zdalnego
uruchomienia i zatrzymania na komendy Sędziego.
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Regulamin kategorii Lego Sumo

§1 Wymagania techniczne

1. Robot musi być konstrukcją w pełni autonomiczną. Zabronione są jakiekolwiek
próby sterowania Robotem w trakcie walki.

2. Maksymalne wymiary Robota to:
a. wielkość:

i. szerokość: 20 ±0,5 cm,
ii. długość: 20 ±0,5 cm,
iii. wysokość: nieograniczona,

b. waga: 1500 ±1 g.
3. Podane ograniczenia obejmują wielkości przy starcie – po uruchomieniu Roboty

mogą rozłożyć pługi, ręce itp. i zwiększyć swoje wymiary.
4. W kategorii Lego Sumo Roboty muszą składać tylko z części z klocków LEGO

(w tym Mindstorms).
5. Wymiary ringu:

a. średnica: 149 ±5 cm,
b. biały margines: 5 ±1 cm,
c. maksymalna wysokość: 5 cm.

6. Robot zobowiązany jest posiadać zaimplementowany system startu, który
uruchamia silniki oraz czujniki po czasie nie mniejszym niż 5 sekund po
wciśnięciu przycisku “start”.

7. Robot nie może posiadać:
a. modyfikowanych klocków LEGO (szlifowanych, drukowanych)
b. urządzeń lub materiałów mogących spowodować przyklejenie Robota

do podłoża (magnesy, przyssawki, klej itp.),
c. urządzeń mających na celu zakłócenie działania przeciwnika,
d. elementów mających na celu uszkodzenie lub naruszenie konstrukcji

lub elektroniki przeciwnika,
e. urządzeń miotających, generujących duże ilości ciepła, emitujących

gazy, płyny lub inne substancje,
f. elementów mogących uszkodzić swoją konstrukcją ring.

8. Robot nie może podczas działania celowo gubić ani zostawiać części, z którymi
startował.

9. Zabroniona jest komunikacja z Robotem w trakcie starcia, z wyjątkiem zdalnego
uruchomienia i zatrzymania na komendy Sędziego.
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Kategorie Combat

Zasady ogólne kategorii Combat

§1 Wymagania techniczne

1. Robot musi być konstrukcją własną Zespołu. Zabronione jest używanie
gotowych platform.

2. Robot musi spełniać wymagania wielkości i wagi w swojej kategorii.
3. Walki odbywają się na specjalnie przygotowanej arenie w postaci zamkniętego

prostopadłościanu o podstawie 2m x 2m.
4. Organizatorzy zabezpieczają teren w odległości nie mniejszej niż 0,5m wokół

areny przed wstępem osób nie będących Zawodnikami dla celów
bezpieczeństwa.

5. Każda walka rozgrywana jest od sygnału startowego i trwa do momentu
nokautu przeciwnika lub upłynięcia czasu 3 minut. W przypadku upłynięcia
wspomnianego czasu mecz zostaje przerwany i Sędziowie mogą podjąć
decyzję, który z Robotów dominował w pojedynku.

6. Działanie Robota nie może być uzależnione od potencjalnie zmiennych
warunków otoczenia, takich jak:

a. oświetlenie,
b. dźwięk,
c. temperatura otoczenia.

§2 Przebieg Konkurencji

1. Zawody rozgrywane będą w dwóch etapach:
a. eliminacji,
b. finałowy.

2. Faza eliminacyjna rozgrywana jest na zasadzie drabinki double elimination,
co oznacza dla gracza, że w przypadku pierwszej przegranej ma drugą szansę
na dojście do finału. W sytuacji dwóch przegranych meczy eliminacyjnych
zakańcza udział w Konkurencji.

3. W przypadku dostatecznie małej ilości zgłoszeń, Organizatorzy mogą podjąć
decyzję o rezygnacji z fazy eliminacyjnej.

4. W etapie finałowym walki rozgrywane są na zasadach drabinki pucharowej.
5. Etap finałowy wyłoni 3 najlepsze Roboty.

§3 Specyfikacja ringu

1. Powierzchnia areny wykonana jest z gładkiej blachy stalowej.
2. Kolor oraz materiał powierzchni wokół ringu może być dowolny.
3. Ring może być zabezpieczony dodatkową bandą, uniemożliwiającą Robotowi

wyjechanie poza obszar walki. Możliwe będzie wyrzucenie robota poza bandę.
4. Ring może posiadać elementy dodatkowe: zapadnię, ruchome śruby oraz

przeszkody, które można wykorzystać do uszkodzenia wroga podczas walki.

26



`
§4 Przebieg walki

1. W każdej walce biorą udział dwa Roboty.
2. Celem starcia jest unieruchomienie przeciwnika.
3. Każda runda trwa maksymalnie 3 minuty. Po tym czasie Sędziowie oceniają

starcie i wyłaniają zwycięzcę na podstawie obrażeń i dominacji w walce.
4. Przed rozpoczęciem walki Robot jest sprawdzany w czterech testach:

a. kontrola rozmiaru: Robot musi zmieścić się w przygotowanej ramce
o rozmiarach podanych dla danej Konkurencji, powiększonej
o dokładność urządzenia pomiarowego,

b. kontrola wagi: Robot ustawiony na wadze nie może przekroczyć masy
podanej dla danej Konkurencji, powiększonej o dokładność urządzenia
pomiarowego,

c. kontrola uzbrojenia: Robot zgłoszony do Konkurencji nie może emitować
gazu, stosować materiałów ciekłych lub łatwopalnych,

d. test kartki: Robot położny na białej kartce papieru o gramaturze 80g/m2,
a następnie podniesiony, nie może spowodować oderwania kartki od
podłoża.

5. Przed rozpoczęciem starcia, Sędzia umieszcza obydwa Roboty na arenie.
6. Po opuszczeniu klatki przez osoby postronne każdy z Zawodników ma chwilę

na sprawdzenie, czy jego maszyna reaguje poprawnie na zadane polecenia.
7. Rozpoczęcie starcia ogłasza Sędzia komendą “Start”.
8. Dopiero po komendzie startu Roboty mogą aktywować swoją broń i zacząć się

poruszać.

§5 Wyłanianie zwycięzcy

1. Walkę wygrywa Robot jeśli:
a. znokautuje przeciwnika
b. zdominuje przeciwnika pod względem obrażeń i aktywności podczas

walki,
c. jego przeciwnik, pomimo kolejnych wezwań, nie stawi się lub spóźni się

na walkę więcej niż 5 minut.
2. Robot przegrywa rundę:

a. jeśli nie porusza się względem podłoża przez dłużej niż 20 sekund,
b. na prośbę Zawodnika o wstrzymanie walki,
c. przy pojawieniu się dymu,

3. Starcie pozostaje nierozstrzygnięte (remis), jeśli:
a. oba Roboty zablokują się i nie będą w stanie wykonać akcji,
b. Zawodnicy wspólnie zdecydują o wstrzymaniu starcia,
c. upłynie czas rundy,
d. zaistnieją jakiekolwiek inne warunki, na podstawie których Sędzia

podejmie decyzję o wstrzymaniu starcia.
4. Po zakończeniu starcia Sędzia nakazuje wyłączyć maszyny i zostają zebrane

z areny.
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§6 Kary

1. Zawodnik otrzymuje ostrzeżenie, gdy:
a. porusza swojego Robota mimo, że nie padła komenda pozwalająca na

to,
b. przygotowanie do kolejnej rundy trwa dłużej niż 20 minut,
c. zachowuje się niegodnie z zasadami fair-play.

2. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany, gdy:
a. zachowuje się niesportowo lub wulgarnie,
b. celowo i niepotrzebnie uszkodzi ring,
c. w wyniku awarii Robot będzie niezdolny do kontynuowania walk,
d. jego Robot nie spełnia wymagań specyfikacji kategorii.

§7 Organizacja walk

1. Mecze odbywają się według harmonogramu podanego przez Sędziego.
2. Odstęp czasowy między kolejnymi meczami jednego Robota wynosi

przynajmniej 20 minut.
3. Nie stawienie się Robota na walkę według harmonogramu skutkuje

ponagleniem przez Sędziego.
4. Jeżeli po ponagleniu Robot nie stawi się na meczu w przeciągu 5 minut

przegrywa mecz walkowerem, jak określono w §5 pkt 23.
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Regulamin kategorii Antweight Combat

§1 Wymagania techniczne

1. Robot musi być konstrukcją sterowaną zdalnie lub poruszającą się
autonomicznie.

2. Maksymalne wymiary Robota to:
a. wielkość:

i. szerokość: 20 ±0,5 cm,
ii. długość: 20 ±0,5 cm,
iii. wysokość: 40 ±0,5 cm,

b. waga: 150 ±1 g.
3. Wymiary areny:

a. bok kwadratu: 200 ±3 cm,
b. banda: 2,5 ±1 cm,
c. maksymalna wysokość: 5 cm.

4. Robot nie może posiadać:
a. urządzeń lub materiałów mogących spowodować przyklejenie Robota

do podłoża (przyssawki, klej itp.),
b. urządzeń mających na celu zakłócenie połączenia radiowego

przeciwnika,
c. urządzeń miotających, generujących duże ilości ciepła, emitujących

gazy, płyny lub inne substancje,
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Regulamin kategorii Mega Combat

§1 Wymagania techniczne

1. Robot musi być konstrukcją sterowaną zdalnie lub poruszającą
się autonomicznie.

2. Maksymalne wymiary Robota to:
a. wielkość:

i. szerokość: 30 ±0,5 cm,
ii. długość: 30 ±0,5 cm,
iii. wysokość: 60 ±0,5 cm,

b. waga: 2500 ±1 g.
3. Wymiary areny:

a. średnica: 200 ±3 cm,
b. banda: 2,5 ±1 cm,
c. maksymalna wysokość: 5 cm.

4. Robot nie może posiadać:
a. urządzeń lub materiałów mogących spowodować przyklejenie Robota

do podłoża (przyssawki, klej itp.),
b. urządzeń mających na celu zakłócenie połączenia radiowego

przeciwnika,
c. urządzeń miotających, generujących duże ilości ciepła, emitujących

gazy, płyny lub inne substancje.
d. urządzeń krępująco-wiążących, takich jak sieci, żyłki lub linki.
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Kategorie Wyścigi

Zasady ogólne kategorii Wyścigi

§1 Specyfikacja toru

1. Powierzchnia toru jest półmatowa.
2. Ściany toru są jednokolorowe.
3. Części toru mogą być zaznaczone przez linie w innym kolorze.
4. Trasa jest zaokrąglona i zamknięta.
5. Szerokość toru waha się pomiędzy 200-300 cm.

§2 Zasady dodatkowe

1. Zwycięzcą wyścigu zostaje Robot, który jako pierwszy ukończy okrążenie we
wskazanym kierunku. Dodatkowy wyścig jest organizowany tylko w przypadku
kiedy Roboty uzyskają taki sam czas. Pozycje startowe na dodatkowym
wyścigu zostaną wyłonione drogą losowania.

2. Tylko jeden członek Drużyny może stać bliżej toru niż w odległości 2m i jest
on/ona uznawany za członka reprezentującego.
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Regulamin kategorii Folk Race

§1 Specyfikacja Robota

1. Robot nie może być gotową, komercyjną konstrukcją.
2. Maksymalne wymiary Robota to:

a. wielkość:
i. szerokość: 20 ±1 cm,
ii. długość: 15 ±1 cm,
iii. wysokość: 40 ±1 cm,

b. waga: 1000 ±1 g.
3. Komunikacja z Robotem w czasie rozgrywki jest zabroniona.
4. Jedyny moment na interakcje z Robotem przypada przed startem oraz po

zakończeniu przejazdu.
5. Robot musi poruszać się w sposób autonomiczny.
6. Robot powinien rozpocząć swoją pracę na sygnał startowy.
7. Robotom zabrania się:

a. zmieniać swoje wymiary,
b. emitować gazy, ciecze i pyły,
c. uszkadzać tor i narażać obserwatorów na niebezpieczeństwo,
d. celowo uniemożliwiać poruszanie się innym Robotom

8. Działanie Robota nie może być uzależnione od zmiennych warunków otoczenia,
dymu, głośnej muzyki czy zmian oświetlenia.

§2 Specyfikacja toru

1. Ściany na brzegach toru są jednokolorowe i wysokie na 25 ± 1 cm.
2. Części toru mogą być zaznaczone przez linie w innym kolorze.
3. Szerokość toru waha się pomiędzy 150-250 cm.
4. Tor może zawierać proste przeszkody:

a. wzniesienia o maksymalnym kącie 30°,
b. tunele o wysokości minimum 30 cm,
c. przeszkody statyczne.

5. Dodatkowo mogą występować ściany, które uniemożliwiają przebycie toru
dla Robota który będzie poruszał się wzdłuż krawędzi toru.

6. Tor może być dwupoziomowy. Oznacza to że część toru może przecinać się
z inną jego częścią w formie wiaduktu, itp.

§3 Przebieg Zawodów

1. Konkurencja składa się z dwóch etapów:
a. kwalifikacje,
b. finałowy wyścig.

2. Etap kwalifikacji wyłania pozycję startową w finałowym wyścigu.
3. Podczas kwalifikacji każdy Robot pojedynczo wykonuje pełne okrążenie na

czas.
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4. Start odbywa się w momencie uniesienia flagi trzymanej w odległości ~20 cm

przed Robotem. Końcówka flagi przed sygnałem startu musi dotykać podłoża.
5. Czas liczony jest od sygnału startu, a zostaje zakończony w momencie gdy

Robot przekroczy linię mety.
6. Każdy z Zawodników będzie odbywać dwa przejazdy kwalifikacyjne.
7. W finale biorą udział wszystkie zarejestrowane Roboty danej Konkurencji.
8. Wygrywa Robot, który jako pierwszy ukończy trzy okrążenia.
9. Przed rozpoczęciu finałowego wyścigu, Roboty są ustawione w dwóch

kolumnach od linii startu.
10. Pozycje startowe i podgrupy Robotów będą wyłonione na podstawie

najlepszych czasów z kwalifikacji.
11. Sygnał startu zostanie dany kiedy Zawodnicy będą gotowi.
12. Jeżeli Robot wystartuje przed sygnałem startu, zostanie to uznane za falstart.
13. Robot popełniając falstart, otrzymuje ostrzeżenie. Jeżeli wydarzy się to drugi

raz, Robot zostanie zdyskwalifikowany.
14. Robot który zakończył wyścig lub popełnił falstart zostanie ściągnięty z toru

przez członka Drużyny na polecenie Sędziego.
15. Jeżeli Zawody zostaną przerwane (np. ponieważ żaden Robot nie poruszył

się od 15 sekund), Sędzia ma prawo zażądać od członka Drużyny ściągnięcia
z toru Robota blokującego ruch.

16. Robot blokujący ruch zostanie ustawiony w tym samym miejscu po 10
sekundach.

17. Jeżeli Robot utknie podczas trwania Konkurencji i nie uniemożliwia poruszania
się innym Robotom, przedstawiciel Zespołu ma prawo zdecydować:

a. pozostawia go w tym samym miejscu,
b. prosi o cofnięcie Robota na linie startu. Po uzyskaniu pozwolenia,

członek Drużyny może to zrobić nie przeszkadzając przy tym
pozostałym Robotom lub uczestnikom.

18. Jeżeli Robot jest ustawiany na linii startu podczas trwania wyścigu, niezależnie
od powodu odejmuje mu się jeden z wcześniej przyznanych punktów.

19. W przypadku naruszenia którejś z zasad, Sędzia może zdyskwalifikować lub
usunąć Robota z toru.
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Regulamin kategorii Formuła

F1/10 STRICT

§1 Specyfikacja Robota

1. Robot musi ściśle spełniać wymogi regulaminu zdefiniowanego przez F1TENTH
Foundation. Najnowszy regulamin można znaleźć pod wskazanym adresem.

2. W przypadku niezgodności z kategorią STRICT, Robot w przypadku braku
możliwości poprawy konstrukcji tak, by spełniał wymagania, zostanie
przeniesiony do kategorii OPEN, opisanej w osobnym regulaminie.

3. Zwycięzca jest zobowiązany do udostępnienia publicznie kodu programu
na którym jego konstrukcja wygrała Zawody w sposób określony przez
Organizatorów.

4. Robot musi poruszać się w sposób autonomiczny w oparciu o autorską
implementację systemu sterowania.

5. Robot powinien być tak zaprojektowany, by można było go uruchomić na znak
dany przez Sędziego. Forma sygnału startowego zostanie podana nie później
niż na miesiąc przed Zawodami.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia konstrukcji powstałe
podczas trwania Zawodów.

7. W trakcie wyścigu Uczestnicy zobowiązani będa korzystać z komunikacji
sieciowej (której ruch może być monitorowany) określonej przez Organizatorów
w celu zachowania zasad fair-play.

8. Dodatkowe informacje o przeprowadzeniu Konkurencji (testy, konfiguracja
sieciowa w trakcie Zawodów) zostaną podane w późniejszym terminie.
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Regulamin kategorii Formuła 

F1/10 OPEN

§1 Specyfikacja Robota

1. Robot może być gotową, komercyjną konstrukcją.
2. Główne założenia konstrukcyjne mają być zgodne z kategorią STRICT.

Dopuszczalne odstępstwa:
a. rozmiar ramy mieści się w wymiarach ±10% ramy z kategorii STRICT.

Dozwolone jest wykorzystanie ramy pochodzącej od dowolnego
producenta,

b. ograniczenia na jednostki obliczeniowe są zdjęte, jednak obliczenia
muszą wykonywać się na pokładzie Robota. Dozwolone jest
zastosowanie większej ilości jednostek obliczeniowych (w tym
akceleratorów, koprocesorów czasu rzeczywistego) niż 1,

c. brak ograniczenia odnośnie parametrów wykorzystanych sensorów
(brak ograniczeń na lidary, kamery, itp.). Ilość danych sensorów nadal
pozostaje ograniczeniem.

3. Komunikacja z Robotem w celu sterowania w czasie rozgrywki jest zabroniona.
4. Wyjątkiem od powyższego punktu jest startowanie i zdalne zatrzymywanie

Robota.
5. Robot musi poruszać się w sposób autonomiczny w oparciu o autorski algorytm

sterowania.
6. Robot powinien być tak zaprojektowany, by można było go uruchomić na znak

dany przez Sędziego. Forma sygnału startowego zostanie podana nie później
niż na miesiąc przed Zawodami.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia konstrukcji powstałe
podczas trwania Zawodów.

8. Zwycięzca jest zobowiązany do udostępnienia publicznie kodu programu
na którym jego konstrukcja wygrała Zawody w sposób określony przez
Organizatorów.
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Kategorie Maze

Zasady ogólne w Konkurencjach Maze

§1 Specyfikacja labiryntu

1. Zawody rozgrywane są na drewnianej, lakierowanej planszy ze ściankami,
zwanej dalej labiryntem.

2. Plansza podzielona jest na 16 kwadratów wielkości 20x20 cm. W rogach
kwadratów mogą znajdować się słupki, a na bokach ścianki.

3. Drewniane ścianki są polakierowane na biało, o wymiarach około 20x10x1 cm.
4. Słupki są polakierowane na biało i mają taką samą wysokość jak ścianki.
5. Znaczna powierzchnia planszy jest polakierowana na czarny kolor.

§2 Specyfikacja Robota

1. Roboty startujące w Konkurencjach nie mogą posiadać żadnych zaostrzonych
lub wystających elementów, które mogą uszkodzić labirynt.

2. Weryfikacja wyglądu i budowy Robota odbywa się przed każdym przejazdem.
Uczestnik zobowiązany jest zaprezentować Sędziemu swojego Robota z każdej
strony.

3. Dodatkowo każdy Robot zostanie sprawdzony, czy nie klei się do podłoża (test
kartki).
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Regulamin kategorii Death Race

§1 Specyfikacja Robota

1. Robot nie może być gotową, komercyjną konstrukcją.
2. Maksymalne wymiary Robota to:

a. wielkość:
i. szerokość:15 ±1 cm,
ii. długość: 10 ±1 cm,
iii. wysokość: 20 ±1 cm,

b. waga: 500 ±1 g.
3. Robot powinien rozpocząć swoją pracę na sygnał startowy.
4. Komunikacja z Robotem musi odbywać się bezprzewodowo.
5. Robot musi poruszać się w sposób zdalnie sterowany.
6. Robot ma prawo do:

a. taranowania innych przeciwników,
b. spychania Konkurentów ze swojej drogi,
c. przejeżdżania po innych Robotach.

7. Robotom zabrania się:
a. zmieniać swoje wymiary,
b. emitować gazy, ciecze i pyły,
c. uszkadzać tor i narażać obserwatorów na niebezpieczeństwo,
d. celowo uniemożliwiać poruszanie się innym Robotom.

8. Działanie Robota nie może być uzależnione od zmiennych warunków
otoczenia, dymu, głośnej muzyki czy zmian oświetlenia.

§2 Specyfikacja toru

1. Ściany na brzegach toru są białe i wysokie na 10 ±1 cm.
2. Części toru mogą być zaznaczone przez linie w innym kolorze.
3. Trasa jest zamknięta i kanciasta.
4. Szerokość toru waha się pomiędzy 20 a 40 cm.

§3 Przebieg Zawodów

1. Konkurencja składa się z dwóch etapów:
a. kwalifikacje,
b. finałowy wyścig.

2. Etap kwalifikacji wyłania pozycję startową w finałowym wyścigu.
3. Podczas kwalifikacji każdy Robot pojedynczo wykonuje pełne okrążenie na

czas. Czas liczony jest od sygnału startu, a zostaje zakończone w momencie
gdy Robot przekroczy linię mety.

4. Każdy z Zawodników będzie odbywać dwa przejazdy kwalifikacyjne.
5. W finale biorą udział wszystkie zarejestrowane Roboty danej Konkurencji.
6. Wygrywa Robot, który jako pierwszy ukończy trzy okrążenia.
7. Przed rozpoczęciu finałowego wyścigu, Roboty są ustawione w dwóch

kolumnach od linii startu.

37



`
8. Pozycje startowe i podgrupy Robotów będą wyłonione na podstawie

najlepszych czasów z kwalifikacji.
9. Sygnał startu zostanie dany kiedy Zawodnicy będą gotowi.
10. Jeżeli Robot wystartuje przed sygnałem startu, zostanie to uznane za falstart.
11. Robot popełniając falstart, otrzymuje ostrzeżenie. Jeżeli wydarzy się to drugi

raz, Robot zostanie zdyskwalifikowany.
12. Robot który zakończył wyścig lub popełnił falstart zostanie ściągnięty z toru

przez członka Drużyny na polecenie Sędziego.
13. Jeżeli Robot utknie podczas trwania wyścigu po 10 s Sędzia może zostać

poproszony o jego poprawienie.
14. Tylko jeden członek Drużyny może stać bliżej toru niż w odległości 2 m i jest

on/ona uznawany za członka reprezentującego.
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Regulamin kategorii Bear Rescue

§1 Specyfikacja Robota

1. Robot nie może być gotową, komercyjną konstrukcją.
2. Maksymalne wymiary Robota to:

a. wielkość:
i. szerokość: 50 cm ±1 cm,
ii. długość: 50 cm ±1 cm,
iii. wysokość: nieograniczona,

b. waga: 5000 ±1 g.
3. Komunikacja z Robotem w czasie rozgrywki jest zabroniona.
4. Robot musi poruszać się w sposób autonomiczny. Dozwolone jest ręczne

uruchomienie oraz zatrzymanie Robota w strefie startowej.
5. Robot nie może przeskakiwać ani w żaden inny sposób pokonywać ścian

labiryntu.
6. Działanie Robota nie może być uzależnione od zmiennych warunków

otoczenia, dymu, głośnej muzyki czy zmian oświetlenia.

§2 Specyfikacja toru

1. Powierzchnia toru jest czarna, a ściany białe.
2. Podłoże może posiadać nieznaczne nierówności.
3. Tor z zewnątrz jest ograniczony ścianami.
4. Szablon toru wraz z rozmieszczeniem poszczególnych stref zaprezentowany

jest na rysunku:
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5. Rozmiary labiryntu podane są z tolerancją ±1 cm.
6. Labirynt zostanie ułożony w dniu Zawodów, więc jego wymiary mogą

nieznacznie odbiegać od zaprezentowanych.

§3 Specyfikacja misia

1. Mianem misia określony jest obiekt, który Robot musi zlokalizować
i przetransportować.

2. W zależności od dostępności, miś może nie być ,,misiem’’.
3. Miś może znajdować się w dowolnym miejscu strefy misia, nie bliżej niż 5 cm

od ściany.
4. Wymiary misia:

a. szerokość: między 10 a 30 cm,
b. wysokość: między 10 a 50 cm,
c. waga: między 100 a 1000 g.

5. Materiał, z którego wykonany jest miś nie jest określony.
6. Organizatorzy mogą podać szczegółowe informacje o specyfikacji misia przed

rozpoczęciem Zawodów, najpóźniej w dniu ich rozpoczęcia.

§4 Przebieg Zawodów

1. Konkurencja składa się z dwóch etapów:
a. eliminacje,
b. przejazd finałowy.

2. Zadaniem Robota jest pokonanie labiryntu, zlokalizowanie misia i dostarczenie
go do punktu startowego.

3. W trakcie eliminacji każdy Uczestnik może wykonać nieograniczoną liczbę
przejazdów, z uwzględnieniem poniższych zasad:

a. nie można wykonać więcej niż jednego przejazdu pod rząd,
b. pierwszeństwo przysługuje Robotom, które nie mają ani jednej

wykonanej próby.
4. W trakcie eliminacji wyniki Robotów są zapisywane. Do fazy finałowej

przechodzi nie więcej niż 6 Robotów, który wykonały zadanie w najkrótszym
czasie.

5. W fazie finałowej każdy Robot ma prawo do maksymalnie 3 przejazdów.
Po nich wyłania się 3 Roboty, które wykonają zadanie w najkrótszym czasie.

6. Kolejność przejazdów w fazie finałowej jest określona przez Sędziego.
7. Uczestnik umieszcza Robota w obszarze startowym według wskazówek

Sędziego.
8. Przejazd oraz pomiar czasu rozpoczyna się wraz ze znakiem Sędziego.
9. Pomiar czasu zostaje zatrzymany w momencie pomyślnego ukończenia

zadania (wjazd Robota wraz z misiem do strefy startowej).
10. Robot ma 5 minut na ukończenie zadania.
11. Zadanie może zostać niezaliczone a przejazd przerwany:

a. przez Sędziego, w przypadku zakleszczenia, utknięcia Robota lub braku
jakichkolwiek reakcji,

b. przez Uczestnika, w dowolnym momencie,
c. przez Sędziego, w przypadku celowego uszkodzenia trasy,
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d. przez Sędziego, w przypadku falstartu lub dyskwalifikacji.

12. Robot, który przekroczy linię obszaru startowego przed znakiem Sędziego,
popełnia falstart. Przejazd zostaje przerwany i wznowiony od początku.

13. W przypadku popełnienia 3 falstartów, Robot zostaje zdyskwalifikowany.
14. Każde dotknięcie ściany skutkuje karą w postaci doliczenia dodatkowych

5 sekund do czasu przejazdu.
15. Sędzia może podjąć decyzję o przeprowadzeniu wyłącznie fazy finałowej.
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Regulamin kategorii DART

§1 Specyfikacja Robota

1. Dozwolona jest adaptacja gotowych platform robotycznych.
2. Maksymalne wymiary Robota to:

a. wielkość:
i. szerokość: 30 ±0,5 cm,
ii. długość: 30 ±0,5  cm,
iii. wysokość: 50 ±0,5  cm,

b. waga: 5000 ±1 g.
3. Komunikacja w celu sterowania Robotem w czasie rozgrywki jest zabroniona.
4. Jedyny moment na interakcje z Robotem przypada przed startem oraz po

zakończeniu przejazdu.
5. Robot musi poruszać się w sposób autonomiczny.
6. Robot powinien rozpocząć swoją pracę na sygnał startowy.
7. Robot musi być wyposażony w miotacz pocisków piankowych o wymiarach

około 7,2 x 1,2 cm. W czasie Zawodów wykorzystywane będą strzałki
z przyssawkami (przykładowy zestaw).

8. Miotany pocisk nie może przekraczać prędkości wylotowej 100 FPS.
9. Robot powinien:

a. wykrywać otaczające go przeszkody,
b. odróżniać kolor podłoża,
c. celować i strzelać do wyznaczonego celu.

10. Robot nie może:
a. emitować gazów, cieczy i pyłów,
b. uszkadzać toru,
c. celowo strzelać w tłum obserwatorów.

11. Działanie Robota nie może być uzależnione od zmiennych warunków
otoczenia, dymu, głośnej muzyki czy zmian oświetlenia.

§2 Specyfikacja toru

1. Ściany na brzegach toru są białe i wysokie na 20 ± 1 cm. Grubość ściany może
nie być taka sama na całej wysokości.

2. Ściany i filary przylegające do stref strzału są obniżone do wysokości 10 cm
w celu ułatwienia oddania strzału.

3. Trasa jest zamknięta i kanciasta.
4. Do powierzchni toru przytwierdzone są cztery strefy strzału, grubości kartki

papieru w następujących kolorach:
a. czerwona,
b. żółta,
c. zielona,
d. niebieska,

oraz analogicznie oznaczona strefa startowa (start i meta) w kolorze białym.
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5. Metr od toru znajdują się cztery tarcze przypisane kolorystycznie do czterech

stref. Ulokowane będą na wysokości toru lub nieznacznie wyżej.  Tarcze
wyróżniają się:

a. kolorem nieparzystych stref tarczy,
b. odległością od strefy strzału (80 - 300 cm).

6. Szerokość toru waha się pomiędzy 54 cm a 76 cm (3 do 4 standardowych
kwadratów labiryntu).

7. Przykładowy szablon toru wraz z rozmieszczeniem poszczególnych stref oraz
tarcz zaprezentowany jest na rysunku:

§3 Przebieg Zawodów

1. Każdy z Zawodników przed przejazdem otrzyma komplet czterech piankowych
strzałek z przyssawką. Po wykonaniu przejazdu i podliczeniu punktów należy je
zwrócić do Sędziów.

2. Podczas trwania Konkurencji każdy Robot pojedynczo wykonuje pełen przejazd
po wyznaczonym torze.

3. Przejazd oraz pomiar czasu rozpoczyna się wraz ze znakiem Sędziego.
4. Podczas przejazdu mierzony jest czas. Jest on liczony od sygnału startu,

a zostaje zatrzymany w momencie gdy Robot przekroczy linię mety.
5. Górne ograniczenie czasowe na wykonanie przejazdu wynosi 5 minut.
6. Podczas przejazdu Robot ma za zadanie trafić do czterech tarcz

punktowanych.
7. Aby trafienie było zaliczone, Robot musi najechać na strefę strzału i trafić

strzałką w przypisaną do strefy tarczę.
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8. Każda strefa tarczy jest punktowana następująco:

a. środek tarczy (10 pkt)
b. pierwszy pierścień (8 pkt)
c. drugi pierścień (6 pkt)
d. trzeci pierścień (4 pkt)
e. czwarty pierścień (2 pkt)

9. W przypadku trafienia rzutki pomiędzy dwie strefy tarczy, nawet niewielką
częścią trafionego obszaru, zaliczana jest strefa wyżej punktowana.

10. Każde trafienie zostanie zanotowane na podstawie miejsca przylgnięcia rzutki
do tarczy.

11. W przypadku braku wykonania strzału w kierunku tarczy lub trafienia spoza
strefy naliczana jest kara (-1 pkt).

12. Wygrywa Robot, który zdobędzie największą ilość punktów.
13. W przypadku remisu zdobytych punktów, zwycięzca wyłoniony jest na

podstawie krótszego czasu pokonania konkurencji.
14. Konkurencja składa się z dwóch etapów:

a. przejazdy próbne,
b. przejazd oceniany.

15. Etap przejazdów próbnych pozwala na swobodne testowanie Robota.
Sędziowie liczą czas przejazdu, ale nie sprawdzają trafień Uczestnika.

16. Każdy z Zawodników będzie mógł odbyć przynajmniej jeden przejazd próbny.
17. Po zakończeniu fazy próbnej, każdy Zawodnik będzie mieć maksymalnie trzy

przejazdy ocenianie.
18. Jeżeli Robot wystartuje przed sygnałem startu, zostanie to uznane za falstart.
19. Robot popełniając falstart, otrzymuje ostrzeżenie. Jeżeli wydarzy się to drugi

raz, Robot zostanie zdyskwalifikowany.
20. Tylko jeden członek Drużyny może stać bliżej toru niż w odległości 2 m i jest

on/ona uznawany za członka reprezentującego.
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Kategoria Freestyle

Regulamin kategorii Freestyle

§1 Specyfikacja Robota

1. Robot nie może być gotową, komercyjną konstrukcją.
2. Konstrukcja powinna być autorskim i nowatorskim rozwiązaniem.
3. Projekt nie może stwarzać zagrożenia dla otoczenia i w przypadku stwierdzenia

takiego przypadku, konstrukcja może nie być dopuszczona do Zawodów.

§2 Przebieg Zawodów

1. Konkurencja rozpoczyna się wraz z otwarciem wydarzenia.
2. Podczas Konkurencji kolejno do projektów będą podchodzić Jury i będą

przyznawać punkty.
3. Dodatkowo widzowie będą mieli możliwość głosowania na ulubiony projekt.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu podliczania głosów.

§3 Zasady wyłaniania zwycięzcy

1. Każda drużyna ma prawo do zaprezentowania swojego Robota w trakcie
Zawodów.

2. Nagrodę publiczności przyznaje się na podstawie zebranych głosów.
3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie ocen otrzymanych od Jury w czasie

trwania Konkurencji.
4. Nie zaprezentowanie Robota Jury w określonym przez Organizatorów czasie

będzie skutkować dyskwalifikacją konstrukcji.
5. Członkowie Jury nie mogą być Organizatorami ani Uczestnikami Zawodów.
6. Końcowa ocena Jury danego Robota będzie średnią z ocen każdego

z członków Jury i będzie mieścić się w zakresie 0 - 100 punktów.
7. System oceniania Jury może zostać podany na życzenie uczestnika

po zakończeniu Zawodów.
8. Osobami uprawnionymi do oddania głosu na Robota w ramach głosowania

publiczności są wszyscy widzowie, a także Uczestnicy, Sędziowie
i Organizatorzy Zawodów obecni na imprezie.

9. Głosy można oddawać wyłącznie osobiście, niedopuszczalne jest głosowanie
przez pośrednika.

10. Wiek uprawnionych osób nie jest ograniczony.
11. Każdy oddany przez widownię głos ma taką samą wartość.
12. Głosowanie publiczności zostanie przeprowadzone pod nadzorem Komisji

Zawodów w sposób ustalony po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń drużyn.
13. W przypadku nieprawidłowości w procesie głosowania lub naruszania zasad

gry fair-play, Komisja Zawodów ma prawo do usunięcia drużyny z głosowania
publiczności.
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§4 Sprzeciwy

1. Sprzeciwy wobec sposobu głosowania publiczności muszą być przedstawione
Komisji Zawodów przed zakończeniem głosowania.
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