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Masa de joc(dimensiuni):

 Formă dreptunghiulară (3.000 mm x 2.000 mm)



Masa de joc (elemente):

1) Zone de start ale roboților(de 

culoarea fiecărei echipe);

2) Semnalizatoare;

3) Turnuri de apă;

4) Zone de construcții;

5) Comutatoare de automatizare;

6) Dispozitiv central de urmărire;

7) Planul de construcție;

8) Recuperatoare de apă reziduală (o 

singură culoare);

9) Recuperatoare de apă reziduală

(multicolore);

10) Zone de start pentru albine;

11) Floarea;

12) Zona de tratare a apelor reziduale.



Sarcinile roboților:

 1.Alimentarea orașului cu apă potabilă

(feeding the city with drinking water)

 Acțiuni:

-Acționarea zăvorului pentru eliberarea bilelor;

-Recuperarea bilelor și:

❖ Depozitarea bilelor de culoarea echipei în turnul de 

aceeași culoare.

❖ Depozitarea bilelor de culoarea oponenților în

rezervorul de stocare al stației de epurare.



 Diametru bile: 44 mm

 Material bile: material spumos de culoarea fiecărei echipe.

 Recuperatorul de apă reziduală:

 -4 tuburi înclinate închise în partea de jos cu un zăvor de culoarea fiecărei echipe.

 -dispunere:

❖ Câte un recuperator în vecinătatea fiecărei zone de start,care conține câte 8 bile de 

culoarea echipei celei mai apropiate ,cu încuietoarea de aceeași culoare.

❖ Câte un recuperator în partea din față a mesei de joc,ce conține un mix alternativ de 

bile de ambele culori.Culoarea zăvorului și a primei bile corespund zonei de start cea

mai îndepartată.



 Constrângeri:

 1.Roboții pot recupera bilele din opritoarele de canalizare ale sistemului de tratare doar

dacă ele sunt acolo în urma propriei lor acțiuni.

 2.Să nu deschidă zăvorul oponentului.

 3.Punctele obținute la depozitarea apei în turnul de apă vor fi luate in considerare doar

dacă nicio bilă de altă culoare nu poluează apele.

 4.Este interzisă trimiterea bilelor în turnul de apă al oponentului.

 5.Lacătul este considerat deschis când cel puțin o bilă este complet scoasă din 

recuperator.



Dimensiuni turn de apă:                                       Dimensiuni stație de epurare:



 Punctaj:

✓ 10p pentru fiecare recuperator golit de cel puțin o bilă de culoarea echipei de care 

aparține;

✓ 5p pentru fiecare bilă de culoare corespunzătoare pusă în turnul de apă.

Atenție !!! O bilă de culoare diferită anulează toate punctele pentru turnul de apă;

✓ 10p pentru fiecare bilă de culoarea adversarului pusă in instalația de tratare.



 2.Ridicarea de construcții ( building HEQ -high energy quality– buildings )

 Acțiuni:

❖ Ridicarea de construcții formate din cuburi colorate.

❖ Cu cât este mai înaltă construcția, cu atât va obține mai multe puncte. Culorile cuburilor trebuie să fie 
în ordinea celor din schiță (în aceeași direcție sau invers).

❖ La începutul jocului vor fi aranjate în seturi de câte 5 cuburi (una de fiecare culoare).

❖ Fiecare culoare reprezintă tipul de material după cum urmează:

-Galben: construcții din paie;

-Verde: construcția instalațiilor;

-Negru: construcții industriale;

-Albastru: construcția de panouri solare;

-Portocaliu: construcții din cărămidă;

-Auriu: jokerul.



 Plan de construcție:

 Sunt 3 straturi consecutive ale unei construcții

care vor fi definite după pregătirea roboților.

 Planul este selectat prin alegerea unor desene la 

întâmplare dintr-un set de cartonașe cu multiple 

combinații posibile.

 Fiecare set este alcătuit din 3 pătrate de culori

diferite. Ele reprezintă 3 nivele ale unei

construcții.



 Constrângeri:

 Un nivel este valabil doar dacă:

✓ este poziționat măcar parțial în zona de construcție in poziție verticală:

-una din fețe este în contact cu solul sau cu alt etaj valid;

-cele 3 etaje descrise de planul de construcție pot începe la orice nivel al turnului.

✓ 2 cuburi aurii sunt puse la dispoziția fiecărei echipe pentru a fi încorporate în roboți în timpul

pregătirii. Ele pot înlocui orice material de construcție, dar o succesiune de etaje conform planului

trebuie sa conțină cel mult un cub auriu.

✓ Construcțiile sunt limitate la maxim 5 etaje.

✓ Roboților le este interzis să intre în zona de construcție a echipei opuse, să distrugă construcțiile

adversarului sau să mute cuburi din zona de construcție a echipei adverse.



 Punctaj:

✓ 1p pentru primul nivel;

✓ 2p pentru al doilea nivel;

✓ 3p pentru al treilea nivel;

✓ 4p pentru al patrulea nivel;

✓ 5p pentru al cincilea nivel;

✓ 30p pentru o combinație corespunzătoare a cuburilor conform schemei de 

construcție.



 3.Alimentarea panoului de automatizare a 

casei (feeding its automation panel):

 Panoul trebuie realizat de echipe și va fi poziționat în fața

turnului de apă.

 Acțiuni:

-robotul trebuie să acționeze comutatorul corespunzător

echipei pentru a activa panoul. 

-panoul trebuie depozitat în fața turnului de apă.Fața

turnului de apă va fi echipată cu Velcro(arici).

Exemplu de panou de automatizare

Comutatoarele de activare a panoului



Constrângeri:

1.Panoul trebuie să conțină o singură sursă de alimentare. Comutatorul de masă trebuie să 

comute sursa de alimentare direct la panou. Pentru a face asta, unul din firele sursei de 

alimentare trebuie să fie conectat la comutatorul terenului de joacă.

2. Nu este permis să se acționeze asupra comutatorului (să se închidă/ să se deschidă).

3. Panoul casei trebuie să fie echipat cu:

 Cabluri de cel puțin 1.5 m,care să fie conectate la comutatorul de automatizare al casei 

prin dopuri de securitate de tip masculin (banana) de cel puțin 4 mm. Bazele conectate 

la comutator și furnizate de către organizator vor fi de tip femelă;

 Velcro in partea din spate (partea fina a ariciului) pentru a asigura fixarea cu partea din 

față a turnului(partea cu carlige a ariciului);

 O baterie internă.



4.Panoul trebuie să se sprijine pe marginea terenului de joacă.

5. Panoul de automatizare nu trebuie să se extindă mai mult decât perimetrul suprafeței de 
joc, exceptând cablurile care fac conexiunea cu comutatorul.

6. Panoul activat trebuie să fie vizibil publicului. Poate fi iluminat, acționat mecanic sau 
altele.

7. Caracteristicile panoului:

-lățime: 00-1000 mm

-înălțime: 297-400 mm

-grosime: maxim 80 mm

-greutate: maxim 2 kg

 Punctaj:

✓ 5p pentru depozitarea panoului în fața turnului de apă;

✓ 25p pentru un panou alimentat (comutator închis) la sfârșitul meciului.



 4.Culegerea unei flori (foraging a flower) :

 Stupul de albine: zona de start a albinei. 

 Albina: mini-robot suplimentar pur-mecanic realizat de echipă.

 Floarea: balon situat în centrul părții frontale a terenului de joc. Fiecare echipă are o 

floare de culoarea sa.

 Calea de miere: drum drept,care face legatura între stup și floare și conține o pantă 

pentru a aduce albina la floare.

 Acțiuni: fiecare albină va trebui să culeagă floarea de culoarea sa,adică să spargă

balonul.



 Constrângeri:

1.Albina va avea maxim următoarele dimensiuni: 

- 15 cm lățime;

- 20 cm lungime;

- 20 cm înălțime.

2. Albina trebuie să fie lipsită de electricitate (baterie, condensator etc.)

3. Albina trebuie să fie vizibilă publicului.

4. Un robot va trebui să atingă albina ca ea să-și părăsească cuibul și să meargă să aducă floarea.

5. Balonul trebuie să fie spart la sfârșitul meciului pentru ca acțiunea să fie validată.

6. Este interzis sa împiedici albina să ia floarea.

7. Nu este permis să culegi floarea celeilalte echipe.

8. Albina trebuie să rămână in contact cu rampa in permanență. 



Evaluarea perfomanțelor:

 Punctaj:

✓ 5p pentru poziționarea albinei în stup;

✓ 50p pentru o floare culeasă (un balon spart) .

 Echipa trebuie să evalueze numărul de puncte pe care îl vor face roboții lor în timpul

meciului.

 Pentru asta există două opțiuni:

-evaluarea înainte de meci,pe un ecran static (ex:foaie de hârtie) : echipa va scrie manual pe

ecran scorul pe care crede că îl va face.

-evaluarea în timpul meciului pe un ecran dinamic (dispozitiv electronic).



Proiectul de prezentare:

 Fiecare echipă trebuie să aibă un poster tehnic,care să ofere informații cu privire la 

proiectarea robotului (desene,referințe tehnice,etc) pe o coală de tip A1 și ideal printată.

 Posterul trebuie să conțină poze și grafice pentru a explica conceptele.

 Acesta trebuie să conțină și:

-numele echipei;

-numele membrilor echipei;

-țara echipei.

 Posterul trebuie să fie in limba engleză.

 Trebuie realizată și o variantă PDF (<25 MB) a acestui poster care va fi trimisă echipei

de organizare.



Dimensiunile roboților:

✓ Robot secundar: - închis: 850 mm/ - deschis: 1050 mm;

✓ Robot principal: - închis: 1200 mm/- deschis: 1500 mm. R
O
B
O
T

350 mm
375 mm

(butonul de 

urgenta ridicat)



Constrângeri pentru roboți:

➢ Roboții trebuie să fie autonomi;

➢ Roboții nu trebuie să distrugă roboții adversari sau elementele de joc;

➢ Roboții nu au voie să piardă componente în timpul meciului;

➢ Nu ar trebui să fie folosite grafice sau culori care se regăsesc pe masa de joc sau pe

elementele de joc;

➢ Roboții nu au voie să se fixeze pe suprafața de joc a mesei;

➢ Roboții nu trebuie să le interzică roboțiilor adversari să puncteze, ei pot să iși apere

punctele deja făcute.



Semnalizatoarele (beacon) :

 Semnalizatoarele pot fi plasate și pe

roboții adverși,cu ajutorul unui

Velcro(arici).

 Fiecare echipă poate să plaseze 3 

semnalizatoare fixe in zonele

corespunzătoare.

 Semnalizatoarele pot fi conectate

intre ele cu cabluri, dar fără să

influențeze meciul.

 Semnalizatoarele fixe: max 100 x 

100 x 510 mm, max 1,5 kg.

 Semnalizatoarele incorporate: max 

100x100x80 mm.

 Semnalizatoarele de pe adversar: max 

100 x 80 x 80 mm, max 300 g.



Meciul:

➢ Fiecare echipă are la dispoziție 3 minute ca să își pozitioneze roboții pe masa de joc;

➢ Arbitrii dau start-ul meciului,iar din acest moment este interzis să se atingă roboții sau butonul de urgență;

➢ Dupa 100 de secunde roboții trebuie să se oprească din orice mișcare;

➢ La sfârșitul meciului, NIMENI, în afară de arbitri nu are voie să atingă roboții sau elementele de joc;

➢ În acest timp, arbitrii numară punctele și completează hartiile de joc:

➢ - Dacă ambele echipe sunt de acord, semnează hartiile de joc și părăsesc zona de joc;

➢ - Dacă una dintre echipe nu este de acord, trebuie să își aduca argumente, apoi arbitru poate decide  dacă

meciul se rejoaca sau nu. 

➢ Dacă ambii roboți sunt blocați, arbitrii pot anunța mai repede sfârșitul meciului.

➢ Echipa va fi penalizată:

- Dacă nici unul dintre roboții echipei nu a părasit zona de start;

- Dacă butonul de urgență a fost apăsat în timpul meciului în caz de pericol;

- Daca arbitrii decid asta. 



Dispozitivul central de urmărire:

 Este folosit pentru identificarea mai usoara a robotilor pe

teren.

 Este interzisa intrarea robotului pe partea de platforma a 

oponentului.



Succes tuturor echipelor!


