
Номінація: «НЕ ЛЕГО» 

Проблемна тема: «Велике будівництво». 

Для кожного українця його рідне місто будь-то Запоріжжя, Київ, Полтава 

або інше місто – є самим найдорожчим, тому що він тут народився, ходив до 

дитячого садочка, навчався у школі, інституті тощо. Кожен має відчувати 

себе частинкою свого міста і повинен бути небайдужим до його розвитку. 

Саме молоде покоління, ті хто зараз сидить за партами, буде визначати долю 

свого міста в майбутньому. І ми, молоде покоління, не повинні бути осторонь 

цього процесу. Ми повинні активно долучатися до нього: обговорювати 

проблеми, вносити пропозиції, щоб його рідне місто розквітало. 

Отже, долучаємося до програми президента «Велике будівництво», яка 

передбачає будівництво в нашій країні сучасних шкіл, дитячих садочків, 

позашкільних закладів, спортивних закладів або інших соціальних об’єктів.  

Майбутнє за молодим поколінням! 

Завдання: розробити модель робота, який рухається по чорній лінії (дорога) 

та проходить певні перешкоди та ускладнення (реконструкція моста, кільцева 

дорога, вирубка дерев для будівництва дороги та інші). 

1. Ігрове поле: 

1.1. Розмір поля 2400х1200мм 

1.2. Поле має білу основу, на якій розміщені чорні лінії шириною 20мм, 

зони для дерев діаметром 70мм, обмежувальна чорна пунктирна лінія  

не є частиною зони, розмір пунктирної лінії 10мм. 

1.3. Зона старту і фінішу має розмір 300х300 мм, обмежувальні лінії зон 

старту та фінішу (чорна лінія) вважаються їхніми частинами. 

1.4. Фініш та Старт – сірого кольору. 

1.5. Зона Перехрестя позначено чорною лінією. 

1.6. Перешкоди: маркери чорного кольору, на яких розміщено циліндри. 

 

Атрибути: циліндри чорного та білого кольору – діаметром 60 мм(+-2мм), 

висота – 145 мм, вага не більше 45 гр. (рис.. 1,  фото додається) 

 

2. Вимоги до роботу:  
2.1. Робот повинен бути автономним. 
2.2. Розмір робота має бути не більше 250х250х250мм. Перед початком 

першого заїзду судді вимірюють габарити моделі, після чого робот 
відправляється на карантин. 

2.3. Роботи повинні бути виготовленими тільки на основі мікро 
контролерних плат Arduino або ардуіно подібним контролерам. В 
конструкції робота можна використовувати будь-які безпечні 
матеріали та обладнання.  

2.4. Для програмування робота можна використовувати будь-які мови та 
середовища програмування для Arduino. 



3. Правила змагань: 

3.1. До початку заїзду команди повинні помістити своїх роботів у 

карантинну зону. Після підтвердження суддею того, що роботи 

відповідають всім вимогам, змагання можуть бути розпочаті. 

3.2. Перед початком змагань суддями здійснюється розташування 

циліндрів на полі за допомогою жеребкування (2 білих, 3 чорних 

циліндрів) і ця комбінація не змінюється протягом одного заїзду для 

всіх команд. На другий заїзд – схема розташування змінюється 

шляхом жеребкування . 

3.3. Кожна команда здійснює по два заїзди. За один раз команда виконує 

лише одну спробу, після чого робот знаходиться у зоні карантину, 

поки всі команди не скористаються першою спробою. Між першою й 

другою спробами для усіх команд одночасно судді оголошують 

перерву 20 хвилин, під час якої можна взяти робота для 

переналагодження та корегування програми. 

3.4. Учасники не мають права торкатися робота при виконанні місії.. 

3.5. Отримані бали та час судді оголошують учасникам та вносять у 

протокол. 

3.6. Один заїзд триває не більше 2 хвилини (120секунд). 

3.7. Виконання місії починається з зони СТАРТ. Відлік часу починається 

з моменту руху робота.  

3.8. Робот рухається по чорній лінії та на першому перехресті виконує 

перше завдання – розпізнати циліндри з відповідним кольором та 

виштовхнути 3 чорні циліндри повністю за межі кола їх 

розташування. Робот не може перетинати червоні лінії. Далі робот 

продовжує шлях по чорній лінії, рухаючись вперед. 

3.9. На шляху робота зустрічається перехрестя  яке він ігнорує. 

3.10. Рухаючись по чорній лінії робот може обрати 2 варіанти 

продовження руху: чорна хвиляста лінія або чорна пряма (на власний 

розсуд команди). 

3.11. Робот продовжує рух і проїжджає кільцеву дорогу (півколо, шлях 

ліворуч або праворуч обирається суддями перед кожним заїздом) і 

продовжує рух. 

3.12. Далі зустрічається перешкода – реконструкція моста. Робот має 

обрати безпечний рух, не пошкодивши перешкоду (циліндр) і 

продовжити рух  об’їзною дорогою у напряму ФІНІШ. 

3.13. Час виконання місії зупиняється, коли робот зупинився у зоні ФІНІШ 

та ходова частина знаходиться в зоні Фініш. 

3.14. Якщо робот з’їжджає з чорної лінії більше ніж на 100мм всіма 

колесами або робот припиняє рух і не рухається протягом 20 сек, на 

цьому  спроба вважається завершеною. Зупиняється час і 

нараховуються бали ДО моменту з’їзду робота з чорної лінії. Або 

команда може прийняти рішення про закінчення виконання місії 

роботом достроково, вигукнув СТОП. 

3.15. Члени команди і керівник (тренер) команди не має право втручатися 



в дії робота і своєї команди.  

3.16. Команда повинна приготувати й привезти з собою все необхідне 

устаткування (портативний комп’ютер, програмне забезпечення, 

зарядні пристрої тощо), яке їй буде необхідно впродовж змагань. 

4. Суддівство та визначення переможців: 

4.1. Оцінювання дій та маневрів роботу здійснюється за наступними 

балами. 

Виконання дій та маневрів Бали 

Основні бали  

Робот покинув зону СТАРТ +5 

Чорний циліндр знаходиться за 

межами кола 

+10 (за кожний) 

Чорний циліндр частково (більше 

ніж 50%) знаходься за межами кола  

+5 за кожний 

Рух робота по хвилястій лінії 

/прямій (на власний розсуд команди) 

+20/+10 

Рух робота кільцевою дорогою 

(півколо) 

+15 

Робот об’їхав перешкоду по 

пунктирній (прямій) лінії 

+20 

Робот зупинився та знаходиться 

всіма колесами у зоні ФІНІШ  

+20 

Робот зупинився та знаходиться 

частково у зоні ФІНІШ  

+5 

Штрафні бали  

Білий циліндр знаходиться повністю 

або частково за межами свого кола 

-15 (за кожний) 

Робот повернув на перехресті -5 

Рух робота кільцевою дорогою 

(більше ніж півколо) 

-5 

Робот збив (зрушив) перешкоду на 

мосту 

-5за кожну 

4.2. Максимальна кількість отриманих балів за виконання місії 110. 

4.3. При підрахуванні результатів, зараховується найкраща сума  балів з 

двох заїздів. 

4.4. Підведення загальних підсумків здійснюється суддівською колегією 

відповідно до правил змагань. 

4.5. Переможцем є команда, яка набрала найбільшу кількість балів. 

4.6. У разі отримання командами однакової суми балів, враховується час 

виконання місії. 

4.7. У разі обґрунтованої незгоди з результатами рішення суддів, команда 

може в усному порядку оскаржити рішення після отримання 

результатів. 

4.8. Якщо робот не зміг закінчити рух із-за стороннього втручання, з 



дозволу суддівської колегії може бути проведена ще одна додаткова 

спроба. 

4.9. Головний суддя змагань залишає за собою право остаточного 

вирішення спірних ситуацій, нарахування загальних балів, а також 

визначення переможців. 

  



Мал. 1 

 

  





Протокол 

змагань команд у номінації «Не Лего» 

Маневри робота/Команди-учасники 
           

1 заїзд Бали           

Робот покинув зону СТАРТ +5 
          

Чорний циліндр знаходиться за межами кола +10кожн 
          

Чорний циліндр частково (більше ніж 50%) 

знаходься за межами кола  

+5 кожн 
          

Рух робота по хвилястій лінії /прямій (на 

власний розсуд команди) 

+20/+10 
          

Рух робота кільцевою дорогою (півколо) +15 
          

Робот об’їхав перешкоду по пунктирній 

(прямій) лінії 

+20 
          

Робот зупинився та знаходиться всіма колесами 

у зоні ФІНІШ  

+20 
          

Робот зупинився та знаходиться частково у зоні 

ФІНІШ  

+5 
          

Штрафні бали  
          

Білий циліндр знаходиться повністю або 

частково за межами свого кола 

 

-15 кож 

          

Робот повернув на перехресті -5 
          

Рух робота кільцевою дорогою (більше ніж 

півколо) 

-5 
          

Робот збив (зрушив) перешкоду на мосту 

 

-5 кож 
          

Всього за 1 спробу 110           

Час за 1 спробу            



2 заїзд            

Робот покинув зону СТАРТ +5 
          

Чорний циліндр знаходиться за межами кола +10кожн 
          

Чорний циліндр частково (більше ніж 50%) 

знаходься за межами кола  

+5 кожн 
          

Рух робота по хвилястій лінії /прямій (на 

власний розсуд команди) 

+20/+10 
          

Рух робота кільцевою дорогою (півколо) +15 
          

Робот об’їхав перешкоду по пунктирній 

(прямій) лінії 

+20 
          

Робот зупинився та знаходиться всіма колесами 

у зоні ФІНІШ  

+20 
          

Робот зупинився та знаходиться частково у зоні 

ФІНІШ  

+5 
          

Штрафні бали  
          

Білий циліндр знаходиться повністю або 

частково за межами свого кола 

-15 кож 
          

Робот повернув на перехресті -5 
          

Рух робота кільцевою дорогою (більше ніж 

півколо) 

-5 
          

Робот збив (зрушив) перешкоду на мосту 

 

-5 кож 
          

Всього за 2 спробу 110           

Час за 2 спробу            

Краща спроба            

Рейтинг (місце)            

Члени журі: 

 


