Čára
(Linefollower)
Kategorie
soutěžjerozdělenadodvouvěkovýchkategoriíZŠ(6-15let)aSŠ(15-19let)
Úkol
Robot musí autonomně projet trasu vyznačenou černou čárou na bílém hřišti v časovém
limitu 2 minuty. Během soutěže se pozice čáry nebude měnit, ale může se měnit směr jízdy.
Vítězemsestanetýmsnejlepšímzískanýmčasem.
Robot
Rozměry robota musí být takové, aby byl schopný projet kontrolní bránou (časoměrným
tunelem)o
rozměrechdélka500xšířka360xvýška420mm.
Robotnesmíběhemsoutěžníjízdy:
●

opustitčáru–robotnezakrývástáleceloušířkučáry

●

poškozovatsoutěžnítrať,zanechávatnanístopynebosvésoučásti

●

posunoutčasoměrnýtunel

●

komunikovats externímzařízením

●

robotasepoodstartovánínesmínikdodotýkat,pokudtonepovolíčinenařídí
rozhodčí,nebopokudrobotpoprojetíokruhunezastavívčasoměrnémtunelu

Nezapomeňtenazákladníspolečnápravidlaprovšechnysoutěže(samostatnýlist
pravidel)!
Hřiště
Hřiště je pevná, rovná, bílá plocha sestavená z menších
dílů. Na spojích mohou být spáry a výškové nerovnosti
max. 2 mm. Okolo může být mantinel cca 100 mm
vysoký. Rozměry hrací desky jsou 2800 x 1400 mm.
Hrací desku s možným motivem čáry a nezakrytým
tunelemvidítenaobrázku.
Čáraječernáošířcecca19mm.
Čáraneprotínásamasebe(nemákřižovatky).
Minimální vzdálenost čáry (osově) je od okraje hřiště
150mm,dvoučarnavzájem150mm.
Minimálnípoloměrzatáčkyje100mm.
Časoměrný tunel má vnitřní rozměr 500 x 360 x 420
mm. Stěny jsou z plného materiálu, ale mohou být
průhledné. Při silnějším nárazu se posune. Fotozávory
jsou30mm
odoboukrajůtunelu.
Předizatunelemjerovnýúsekčáryodélceminimálně
420mm.

Průběhsoutěže
Soutěžící absolvují technickou kontrolu robota, několik kvalifikačních jízd a na základě
nejlepších
dosaženýchčasůbudousestavenopořadívjednotlivýchkategoriích.
Technickákontrola
Předprvnísoutěžníjízdoumusírobotprokázat:
●

schopnostjízdypočářebezpoškozováníhřiště

●

průjezdkontrolníbránou(dbejtenarozměrydetekčníneprůsvitnéplochy!)

●

funkčnostSTOPtlačítka

v případě,žedojdeběhemsoutěžekezměněrobota,musíopětprojíttechnickoukontrolou
Předstartovnípříprava
Soutěžící připraví robota ke startu a umístí jej přední částí na rovný úsek čáry před
časoměrným tunelem. Robot je v tuto chvíli zapnutý a čeká na stisk tlačítka pro pohyb po
čáře.
Startsoutěžníjízdy
Soutěžící se startovním číslem odstartuje robota stiskem tlačítka na pokyn rozhodčího. Čas
sezačneměřitprojetímčasoměrnéhotunelu.
Konecsoutěžníjízdy
● Měřeníčasusezastavívjetímdočasoměrnéhotunelu.
●

Robotbymělsámzastavittak,abynevyjelpředníčástíztunelu.Tedyabyneprotnul
fotozávorunavýjezdu.

●

Pokudrobotsámnezastaví,soutěžícísihomusíodchytitazastavitručně.

●

Ručnízastaveníbudepenalizovánovynásobenímdosaženéhočasukoeficientem
1,1.

Pokudbydobajízdypřesahovala2minuty,rozhodčíjízduukončíajízdanebudezapočítána.
Kvalifikačníjízdy
V průběhu kvalifikace mohou mít týmy více než jeden úspěšný průjezd. Počítá se pak
nejrychlejšídosaženýčas.
Na začátku kvalifikačních jízd budou týmy v pořadí podle svých čísel a každý bude mít právo
na jeden start. Ať už robot jízdu dokončí (tedy se započítá čas) anebo jízdu nedokončí (čas
senepočítá),týmodcházíajededalší.
Každému týmu jsou však garantovány minimálně 2 pokusy (tedy jeden na začátku a druhý
v průběhukvalifikace).
Poslední kvalifikační jízda bude dle pořadí v prvních jízdách od nejpomalejšího po
nejrychlejšího.

