Regulamin rozgrywek na rok 2019

Zasady ogólne
1. Celem rozgrywek jest promowanie robotyki oraz wymiana doświadczeń w zakresie
konstruowania i programowania robotów.
2. W rozgrywkach mogą brać udział uczniowie miejskich szkół.
3. Do rozgrywek uczniowie mogą użyć robota zbudowanego wyłącznie z klocków
LEGO.
4. Liga będzie rozgrywana w 3 kategoriach wiekowych:
- kategoria A, w której mogą brać udział uczniowie z klas od I do III
- kategoria B, w której mogą brać udział uczniowie z klas od IV do VI
- kategoria C, w której mogą brać udział uczniowie z klas od VII wzwyż
5. Szkołę może reprezentować jedna drużyna w każdej z kategorii wiekowych.
6. Drużyny muszą mieć pełnoletniego opiekuna.
7. Rozgrywki będą odbywały się zgodnie z terminarzem stanowiącym załącznik nr 1 do
regulaminu.
8. Komisja sędziowska interpretuje regulamin oraz podejmuje decyzje w kwestiach
spornych lub nieprzewidzianych w regulaminie. W przypadku nieprzestrzegania
regulaminu komisja sędziowska może podjąć decyzję o ukaraniu drużyny lub jej
dyskwalifikacji.
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia robotów.
10. Drużyna, która umyślnie spowoduje uszkodzenia plansz czy innych robotów,
zobowiązana jest do pokrycia wszystkich strat.
11. Adres do kontaktu: ligarobotyki@um.jaroslaw.pl.

Zasady rozgrywek
Robot nie może stwarzać zagrożenia dla uczestników turnieju oraz publiczności.
Robot nie może zawierać elementów, które mogą uszkodzić ring.
Robot nie może być zdalnie sterowany.
Waga robota nie może przekroczyć 1 kilograma
Rozmiar robota nie może przekroczyć rozmiaru ringu.
Walka robotów będzie polegała na wypychaniu siebie z ringu.
Ring będzie wyniesiony powyżej podłoża, będzie miał kształt koła o średnicy 100 cm,
powierzchnia ringu będzie w kolorze białym, obrzeża ringu będą w kolorze czarnym.
8. Za wypchnięcie poza ring uważa się sytuację gdy robot dotknie podłoża poza ringiem.
9. Walki robotów odbywają się w systemie każdy z każdym.
10. Roboty będą walczyć do dwóch wygranych rund.
11. Runda trwa 1 min.
12. Robot wygrywa rundę, gdy w trakcie rundy pierwszy wypchnie przeciwnika poza
ring.
13. Roboty remisują rundę, gdy żaden z nich w trakcie rundy nie zostanie wypchnięty
poza ring lub nie jest możliwe określenie, który robot został wypchnięty jako
pierwszy.
14. Sędzia może przerwać rundę lub walkę przed jej końcem za zgodą obu drużyn
ogłaszając remis.
15. Podczas walki przy ringu drużynę reprezentuje jeden zawodnik.
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Zasady punktacji
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Za wygraną walkę drużyna otrzymuje 2 pkt.
Jeśli walka zakończ się remisem drużyny otrzymują po 1 kpt.
Za przegraną walkę drużyna otrzymuje 0 pkt.
W klasyfikacji końcowej brana jest pod uwagę suma punktów z wszystkich walk.
Ligę wygrywa drużyna, która zdobędzie największą ilość punktów.

