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Hra 
Popis hry 
Zápasy se hrají v poli, které je sestavené tak, jak je znázorněno na obrázcích. 

Výzva dovedností robotů a skupinová výzva využívají stejné pole a nastavení. 

Ve skupinové výzvě spolupracuje v každém utkání aliance dvou (2) robotů, jejichž fungování řídí 
operátor. 

Ve výzvě dovedností robotů se jeden (1) robot pokouší získat co nejvíce možných bodů. Tyto zápasy 
se skládají ze Výzvy dovedností v ovládání, ve kterých jsou roboti zcela řízeni operátorem, a zápasů 

dovedností v programování, ve kterých jsou roboti autonomní s omezenou intervencí člověka. 

Cílem hry je dosáhnout co možná nejvyššího skóre umisťováním kroužků do podlahové branky a na 
sloupcích, získáním jednotných sloupků, vyprázdněním startovacích kolíků a uvolněním bonusového 
zásobníku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 1 – Konfigurace pole při zahájení 

 
 
 
 
 

vexiq.com 

Copyright 2017, VEX Robotics Inc. 
2017-08-17 3



VEX IQ Challenge Ringmaster – Herní manuál 

Každý zápas VEX IQ Challenge Ringmaster zahrnuje následující: 

• Šedesát (60) kroužků. 
o Dvacet (20) kroužků každé barvy – červené, modré a zelené. 
o Patnáct (15) kroužků začíná v bonusovém zásobníku. 
o Devět (9) kroužků začíná na startovních kolících. 
o Třicet šest (36) kroužků začíná na určených místech v poli. 

• Jedna (1) podlahová branka. 
• Čtyři (4) nízké sloupky. 
• Dva (2) horizontální sloupky. 
• Jeden (1) vysoký sloupek. 
• Tři (3) startovní kolíky. 
• Jeden (1) bonusový zásobník. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driver Station 
Floor Goal 
Low Post 
Horizontal Post 
Tall Post 
Robot Starting Position 

Stanice operátora 
Podlahová branka  
Nízký sloupek 
Horizontální sloupek 
Vysoký sloupek 
Startovní pozice robota 

 
Obrázek 2 – Nákres rozvržení pole. Startovní pozice, podlahová branka a stanice operátora jsou zvýrazněny. 
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Definice hry 
Aliance – předem přiřazené seskupení dvou (2) týmů, které jsou spárovány během dané skupinové 
výzvy. 

Skóre aliance – získané body z skupinové výzvy udělené oběma týmům. 

Autonomní – robot, který funguje a reaguje pouze na základě vstupů čidel a příkazů předem 
naprogramovaných studenty do řídicí jednotky robota. Z dálkového ovládání VEX IQ nejsou žádné 
vstupy. 

Bonusový zásobník – struktura zásobníku skládající se z kusů VEX IQ připojených na konci 
obvodu pole s rozměry cca 381 mm šířky a 76 mm hloubky. Bonusový zásobník zahajuje zápas 
s patnácti (15) kroužky, a může být uvolněn roboty aktivováním západek pro získání bodů. 

Zákaz – Postih týmu za porušení pravidel. Během zákazu již tým nesmí déle provozovat svého 
robota a členové ovládacího týmu budou požádáni, aby položili své ovladače na zem. 

Diskvalifikace – postih týmu za porušení pravidel. Tým, který je v zápase diskvalifikován získá 
nula (0) bodů. Podle uvážení hlavního rozhodčího mohou opakované porušování a diskvalifikace 
jednoho týmu vést k jeho diskvalifikaci pro celou soutěž. 

Operátor – člen týmu studentů zodpovědný za ovládání a řízení robota.  

Ovládáno operátorem – ovládání robota pod kontrolou studenta operátora. 

Výzva dovedností v ovládání – období řízené operátorem, s jedním (1) robotem, které trvá šedesát 
vteřin (1:00) 

Stanice operátora – oblast za polem, kde musí operátoři setrvat v průběhu zápasu, pokud 
oprávněně nekomunikují se svým robotem. 

Vyprázdněný – startovací kolík je vyprázdněn, pokud není žádná část startovního kolíku  
v objemu definovaném vnějšími okraji kroužku. (tj. na startovním kolíku nejsou žádné kroužky). 

Prvek pole – obvod pole, podlaha, sloupky, startovací kolíky, bonusový zásobník a všechny podpůrné 
konstrukce. 

Podlaha – část hracího pole v rámci obvodu pole. 

Podlahová branka – úsek podlahy ohraničený vnitřními okraji obvodu pole a černá čára, která 
se táhne po celé délce pole a prochází pod podpůrnými konstrukcemi sloupků. Černá čára je 
součástí podlahové branky. 
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Vysoký sloupek – jedna (1) svislá PVC trubka připevněná k poli a podpůrné konstrukce 
s průměrem cca 25 mm a celkovou výškou 622,1 mm. 

Horizontální sloupek – jeden ze dvou (2) párů horizontální sloupků sestávajících z VEX IQ dílů 
připevněných k poli a podpůrných konstrukcí s průměrem cca 25 mm, počáteční výškou 203 mm 
a 356 mm a celkovou délkou 108 mm. 

Západka – dvě (2) zařízení připojená k bonusovému zásobníku, která drží kroužky na místě. Pokud 
jsou aktivovány obě západky, kroužky v bonusovém zásobníku se uvolní. 

Nízký sloupek – jedna ze čtyř (4) vertikálních PVC trubek připevněných k poli a podpůrné 
konstrukce s průměrem cca 25 mm a celkovou výškou 254 mm. 

Zápas – Výzva dovedností nebo skupinová výzva. 

Sloupek – nízký, vysoký nebo horizontální sloupek. 

Výzva dovedností v programování – autonomní období s jedním (1) robotem trvající šedesát vteřin 
(1:00). 

Uvolněný – bonusový zásobník je uvolněný, když jsou obě západky aktivované a jejich kroužky 
se začaly pohybovat směrem k poli pouhou gravitací (tj. nikoliv dotykem pomocí mechanismu 
robota). 

Kroužek – červený, modrý nebo zelený plastový kroužek s celkovým průměrem 76 mm a 
průměrem otvoru 51 mm a výškou 25 mm. 

Robot – vše, co prošlo kontrolou, co tým umístí na pole před zahájením zápasu. 

Získané body – kroužek je započítán do skóre, pokud se nedotýká robota a splňuje jedno 
z následujících kritérií: 

1. Kroužek se dotýká podlahové branky 
2. Kterákoliv část sloupku je v rozsahu definovaném vnějšími okraji kroužku (tj. část kroužku 

obklopuje sloupek). 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 3 (vlevo) – příklad kroužku, který není umístěn na sloupek 

Obrázek 4 (vlevo uprostřed) – příklad kroužku, který je umístěn na sloupek 

Obrázek 5 (vpravo uprostřed) – příklad kroužku, který je umístěn na sloupek 

Obrázek 6 (vpravo) – příklad kroužku, který není umístěn na sloupek 
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Výzva dovedností – Výzva dovedností v ovládání nebo Výzva dovedností v programování. 

Startovní kolík – jeden ze tří (3) vertikálních kolíků sestávajících z dílů VEX IQ připevněných 
k obvodu pole s výškou cca 76 mm, kde tři (3) kroužku zahajují zápas. Startovní kolíky mohou 
roboti vyprázdnit, aby získali body. 

Startovní pozice – dva vyznačené body 11” x 20” na poli, kde musí roboti zahájit zápas. Startovní 
pozice jsou ohraničeny vnitřními okraji dlouhých černých čar, vnějším okrajem krátké černé čáry a 
nejvyšším vnějším okrajem obvodu pole. 

Student – každý žák řádně zapsaný ke studiu na jakémkoliv typu základní nebo střední školy 
v ČR; horní věková hranice pro účast v soutěži jako student je dosažení 20 let věku. Studenti 
navrhují, staví, opravují a programují Robota za minimální asistence dospělého.  

• Mladší žáci – studenti 1. stupně ZŠ 
• Starší žáci – studenti 6. – 9. třídy ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 
• Junioři – studenti SŠ a vyšších ročníků víceletých gymnázií  

Pozn.: Uvedená pravidla platí pro VEX IQ Challenge ČR v roce 2017/2018. Věková pravidla pro soutěž 
a rozdělení do kategorií pro mezinárodní soutěž VEX se liší, viz stránky www.vexiq.com. 

Tým – tým tvoří dva nebo více studentů. Tým je klasifikován jako tým mladší kategorie, jestliže této 
kategorii odpovídají všichni jeho členové. Patří-li jeden nebo více členů týmu do starší kategorie, celý 
tým spadá do této starší kategorie. Týmy mohou být přidruženy ke školám, komunitním / 
mládežnickým organizacím nebo skupině studentů ze sousedství. 

Skupinová výzva – období ovládané operátorem s jednou (1) aliancí, které trvá šedesát vteřin (1:00). 

Jednotné – sloupek se považuje za jednotný, pokud jsou splněna všechna z následujících kritérií: 

1. Na sloupku jsou umístěny alespoň dva (2) kroužky. 
2. Všechny kroužky umístěné na sloupku mají stejnou barvu. 

 

Pravidla ke hře VEX IQ Challenge Ringmaster  

Skórování 

• Kroužek umístěný v podlahové brance má hodnotu jednoho (1) bodu. 
• Kroužek umístěný na sloupku má hodnotu pěti (5) bodů. 
• Kroužky umístěné na jednotném sloupku mají dvojitou hodnotu (tj. každý deset (10) bodů). 
• Vyprázdněný startovní kolík má hodnotu pěti (5) bodů. 
• Uvolněný bonusový zásobník má hodnotu dvaceti (20) bodů. 
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Bezpečnostní pravidla 
<S1> Pokud je, kdykoliv, působení robota nebo akce týmu považováno za nebezpečné nebo by 
poškodilo prvky pole nebo kroužky, tým porušující toto pravidlo diskvalifikován a / nebo mu může 
být vysloven zákaz rozhodnutím rozhodčího. Robot bude potřebovat opětovnou kontrolu, než se 
vrátí do pole. 

Obecná pravidla hry 
<G1> Od všech členů týmu, který zahrnuje všechny studenty a dospělé přidružené k týmu, se 
očekává, že se budou chovat s respektem a pozitivně, když se budou účastnit ve výzvě VEX IQ. 
Pokud jsou členové týmu neuctiví nebo nezdvořilí k personálu, dobrovolníkům nebo kolegům 
z jiných týmů v soutěži, tým může být diskvalifikován z aktuálního nebo nadcházejícího zápasu. 
Rozhodčí musí při rozhodování o hodnocení přihlížet také k chování a etice týmů. 

Ve všech aspektech programu VEX IQ Challenge se studenti rozhodují a pracují pod odborným 
vedením dospělých. Komunita VEX se pyšní tím, že představuje pozitivní vzdělávací prostředí, kde 
není nikdo šikanován, obtěžován, peskován ani zbytečně nestresuje studenty a / nebo dobrovolníky 
soutěže. Přiměřeně stresující a náročné situace jsou považovány za učební momenty k modelování 
pozitivního chování a dobrého sportovního chování. 

<G2> Při čtení a uplatňování různých pravidel v tomto dokumentu si prosím pamatujte, že 
ve VEX IQ Challenge vždy platí zdravý rozum. 

<G3> Na začátku zápasu musí každý robot:  

a. Dotýkat se pouze podlahy. 
b. Být umístěn na ploše 11” x 20” ohraničené startovní pozicí. 
c. Být vysoký maximálně 15”. 

Robot porušující pravidla bude ze zápasu vyřazen na základě rozhodnutí hlavního rozhodčího. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obrázek 7 (vlevo) – Příklad nepovolené startovní pozice na <G3b> 

Obrázek 8 (vpravo) – Příklad povolené startovní pozice 

 

vexiq.com 

Copyright 2017, VEX Robotics Inc. 
2017-08-17 8



VEX IQ Challenge Ringmaster – Herní manuál 

<G4> Během zápasu nesmějí roboti přesahovat mimo prostor 11”x 20”, který jim byl vyhrazen při 
zahájení zápasu. Roboti však mohou přesahovat mimo výšku 15” požadovanou při startu. Porušení 
tohoto pravidla bude mít za následek upozornění na méně závažné přestupky, které neovlivňují 
zápas. Závažnější a / nebo výsledek ovlivňující přestupky budou mít za následek diskvalifikaci. Týmy, 
které obdrží více upozornění, mohou být také diskvalifikovány dle uvážení hlavního rozhodčího. 

<G5> Každý tým bude mít dva operátory. Týmy s pouze jedním účastnícím se studentem v soutěži mají 
nárok na využití kvalifikovaného operátora ze soutěže. Žádný operátor nesmí plnit tuto roli u více než 
jednoho týmu při každé dané soutěži. 

Během zápasu mohou být roboti ovládáni pouze operátorem. Žádný operátor by neměl ovládat robota po 
dobu delší než třicet pět (35) vteřin. Dva operátoři si musí předat ovládání mezi dvacátou pátou (:25) a 
třicátou pátou (:35) zbývající vteřinou zápasu. Druhý operátor se nesmí dotýkat ovladačů svého týmu, 
dokud nepřevezme ovládání. Jakmile je ovládání předáno, první operátor se již nesmí nadále dotýkat 
ovladačů svého týmu. Porušení tohoto pravidla bude mít za následek upozornění na méně závažný 
přestupek, který neovlivňuje zápas. Skóre ovlivňující přestupky budou mít za následek diskvalifikaci. 
Týmy, které obdrží více upozornění, mohou být také diskvalifikovány dle uvážení hlavního rozhodčího. 

<G6> Během zápasu musí operátoři zůstat ve své stanici operátora s výjimkou případů, kdy oprávněně 
komunikují se svým robotem podle <G15>. Operátoři nesmí v průběhu svého zápasu využívat jakýkoliv 
druh komunikačního zařízení. Jsou povolena zařízení s vypnutými komunikačními funkcemi (např. telefon 
v režimu letadlo). 

<G7> Operátoři se nesmí během zápasu úmyslně dotýkat žádných prvků pole nebo robotů s výjimkou 
povolení v <G15>. Jakékoliv úmyslné dotýkání může mít na následek diskvalifikaci. Náhodný dotyk nebude 
penalizován, ledaže by přímo ovlivnil konečný výsledek zápasu (takový typ náhodného dotyku může vést 
k diskvalifikaci). 

<G8> Kroužky, které opustí hrací pole, nebudou do pole vráceny. 

<G9> Skóre bude vypočítáno pro všechny zápasy ihned po zápase a jakmile všechny objekty v poli jdou 
odpočívat. Jakékoliv skórování, vyprazdňování nebo uvolňování probíhající po zápase v důsledku toho, že 
roboti dále jedou i po zápase, neplatí. Rozhodčí nesmějí prohlížet žádná videa ani obrázky ze zápasu. 

<G10> Roboti nesmějí záměrně odpojovat součásti nebo nechávat mechanismy v poli během zápasu. Pokud 
záměrně odpojené součásti nebo ponechané mechanismy ovlivní hru, tým může být dle uvážení rozhodčího 
diskvalifikován. 

<G11> Roboti nesmějí uchopit, chytat se nebo se připojovat k jakémukoliv prvku pole. Strategie 
s mechanismy, které reagují proti vícenásobným stranám prvku pole ve snaze blokovat se na zmíněný 
prvek pole, jsou zakázány. Záměrem tohoto pravidla je zabránit týmům, aby poškozovaly pole a kotvily 
se na pole. Méně závažná porušení tohoto pravidla, která neovlivňují zápas, budou mít za následek 
upozornění. Prohřešky, které ovlivní skóre, budou mít za následek diskvalifikaci. Týmy, které obdrží 
více upozornění, mohou být také diskvalifikovány dle uvážení hlavního rozhodčího.  
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<G12> Roboti musí být navrženi tak, aby to umožňovalo snadné odstraňování kroužků 

z jakéhokoliv uchopovacího mechanismu, aniž by bylo třeba robota po zápase napájet. 

<G13> Přípustné odchylky pole mohou být až ±1”, pokud není uvedeno jinak. Týmy podle toho 
musí navrhovat své roboty. 

<G14> Opakování je na uvážení partnera soutěže a hlavního rozhodčího a bude vydáno pouze při 
mimořádných okolnostech. 

<G15> Pokud jde robot zcela mimo hranice (mimo hrací pole), uvízne, překlopí se nebo vyžaduje 
pomoc z jiného důvodu, operátoři mohou robota znovu nastavit nebo resetovat. V tomto procesu 
musí: 

1. dát znamení rozhodčímu tím, že položí ovladač VEX IQ na zem. 
2. přemístit robota na startovní pozici. 
3. veškeré kroužky v držení robota při manipulaci musí být z robota odstraněny a vyřazeny ze 

hry po zbytek zápasu. 

Toto pravidlo je určeno k tomu, aby mohly týmy opravovat poškozené roboty nebo pomoci svým 
robotům z potíží. Není to určeno k tomu, aby to týmy využívaly jako součást strategie k získání 
výhody během zápasu. Pokud hlavní rozhodčí vidí, že týmy strategicky využívají toto pravidlo, 
mohou být z daného zápasu diskvalifikovány. 

<G16> Roboti nesmějí brát kroužky z bonusového zásobníku, když není uvolněn. Méně závažná 
porušení tohoto pravidla, která neovlivňují zápas, budou mít za následek upozornění. Závažnější 
(skóre ovlivňující) prohřešky budou mít za následek diskvalifikaci. Týmy, které obdrží více 
upozornění, mohou být také diskvalifikovány dle uvážení hlavního rozhodčího. 

<G17> Dospělí mohou studentům pomáhat v naléhavých situacích, avšak dospělí nesmí nikdy 
pracovat na robotovi nebo ho programovat bez přítomnosti a aktivního zapojení studentů daného 
týmu. 

<G18> Všechna pravidla v tomto manuálu podléhají změnám a nepovažují se za oficiální do 17. 8. 
2017. Neočekáváme, že by došlo k zásadním změnám, nicméně si vyhrazujeme právo provádět 
změny do 17. 8. 2017. Budou naplánovány také ruční aktualizace dne 15. 6. 2017 a 5. 4. 2018. 
Týmy důrazně vyzýváme, aby prohlíželi VEX IQ Fórum pro aktualizace a vysvětlení pravidel: 
www.vexiqforum.com 
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Kontrola robota 
Popis 
Každý robot bude muset absolvovat celkovou kontrolu předtím, než bude vyzván k účasti ve výzvě. 
Tato kontrola zajistí, že budou splněna všechna pravidla a předpisy ohledně robotů. Počáteční 
kontroly budou obvykle probíhat během registrace týmu / tréninku. Každý tým by měl používat níže 
uvedená pravidla jako návod pro předběžnou kontrolu svého robota a zajistit splnění všech 
požadavků. 

Definice 
Robot – operátorem ovládané vozidlo navržené a sestrojené týmem VEX IQ Challenge k plnění 
specifických úkolů v poli. Robot může být sestaven pouze s využitím dílů platformy VEX IQ a 
mechanických / konstrukčních komponentů VEX Robotics z produktové řady HEXBUG. Na 
sestavení robota nebudou povoleny žádné jiné díly. Před účastí v zápase musí každý robot 

absolvovat kontrolu. Podle uvážení personálu soutěže mohou být požadovány dodatečné kontroly. 

Pravidla kontrol 
<R1> Robot týmu musí absolvovat kontrolu předtím, než bude povolena jeho účast v zápasech.  
Nedodržení jakéhokoliv pravidla ohledně konstrukce nebo sestrojení robota může mít za následek 
diskvalifikaci robota ze soutěže. 

a. Pokud jsou na robotovi provedeny významné změny, musí být znovu zkontrolován předtím, 
než mu bude umožněna účast v zápase. 

b. Týmy mohou být požádány, aby se podrobily náhodným kontrolám na místě personálem 
soutěže. Odmítnutí podrobení se takové kontrole bude mít za následek diskvalifikaci. 

c. Rozhodčí nebo kontroloři mohou rozhodnout, že robot porušuje pravidla. V takovém případě 
bude takový tým diskvalifikován a robot bude vyloučen z hracího pole, dokud neabsolvuje 
opětovnou kontrolu. 

<R2> Pro jeden tým VEX IQ Challenge bude povolen pouze jeden (1) robot. Ačkoliv se předpokládá, 
že týmy budou provádět během soutěže na svých robotech změny, každý tým je omezen pouze na 
jednoho (1) robota. Systém VEX IQ je určen jako mobilní robotická konstrukční platforma. Jako takový 
má robot VEX IQ Challenge, pro účely VEX IQ Challenge, následující subsystémy: 

Subsystém 1: Mobilní robotická základna zahrnující kolečka, dráhy nebo další mechanismy, které 
umožňují robotům navigaci po většině plochých ploch hracího pole. U stacionárních robotů bude za 
subsystém 1 považována robotická základna bez koleček. 
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Subsystém 2: Napájecí a řídicí systém zahrnující povolené baterie VEX IQ, řídicí systém VEX IQ a 
přidružené Smart motorky pro mobilní robotickou základnu. 

Subsystém 3: Doplňkové mechanismy (a přidružené Smart motorky) umožňující manipulaci objektů 
hry nebo zdolávání překážek v poli. 

Vzhledem k výše uvedeným definicím se musí robot pro použití v soutěži VEX IQ Challenge (včetně 
dovednostních výzev) skládat minimálně z výše uvedených subsystémů 1 a 2. Pokud tedy měníte 
celý subsystém, ať už 1 nebo 2, vytvořili jste tak druhého robota, který již není povolen. 

a. Týmy se nesmí s jedním robotem účastnit, zatímco modifikují nebo sestavují druhého. 
b. Týmy v průběhu soutěže nesmějí střídat více robotů. 

 
 
 

<R3> Na začátku každého zápasu musí robot splňovat následující omezení. 

 
a. Dotýkat se pouze podlahy. 
b. Vejít se do prostoru 11” x 20” ohraničeného startovní pozicí 
c. Nebýt vyšší než 15” 
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Robot nesmí nikdy během zápasu přesahovat startovní prostor 11” x 20”. Roboti však mohou 
kdykoliv během zápasu přesahovat svou startovní výšku 15”. 

Poznámka: Týmy musí zůstat v prostoru 11” x 20” po celou dobu zápasu. To zahrnuje celý 
rozsah pohybu jakýmikoliv doplňky. Rameno přesahující mimo toto vymezení při ovládání 
během zápasu zapříčiní prohřešek robota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázky 9 a 10 – Robot, který zahájí zápas s povoleným rozměrovým omezením, avšak poté při otáčení ramene se stane příliš velký. 

 

<R5> Počáteční konfigurace robota na začátku zápasu musí být stejná jako konfigurace robota, která 
byla zkontrolována na shodu a v maximální povolené velikosti. 

a. Týmy využívající více než jednu konfiguraci robota na začátku zápasů musí informovat 
kontrolora(y) a nechat robota zkontrolovat v jeho největší konfiguraci(cích). 

b. Tým NESMÍ mít svého robota kontrolovaného v jedné konfiguraci a poté ho umístit na start 
zápasu v nezkontrolované konfiguraci. 

<R6> Roboti mohou být vyrobeni POUZE z oficiálních komponentů robotů z výrobní řady VEX IQ, 
pokud nebude v těchto pravidlech specificky uvedeno jinak. 

a. Pokud během kontrol dojde k dotazu, zda je něco oficiálním komponentem VEX IQ, tým 
bude požádán, aby kontrolorovi poskytl dokumentaci prokazující zdroj komponentu. Takové 
typy dokumentů zahrnují účtenky, čísla dílů nebo jiné tištěné dokumenty. 

b. K sestrojení robotů jsou povoleny pouze komponenty VEX IQ specificky navržené pro toto 
použití. Použití dalších komponentů mimo jejich typické využití je v rozporu se záměrem 
pravidel (tj. nepokoušejte se prosím použít VEX IQ výstroj, podpůrné materiály pro tým nebo 
soutěž, obaly, prvky pole nebo jiné nerobotické produkty na robota pro VEX IQ Challenge). 
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c. K sestrojení robota nesmějí být použity produkty z produktové řady VEX EDR nebo VEXpro. 
Produkty z produktové řady VEX, které jsou také současně uváděny jako díly produktové 
řady VEX IQ, jsou povoleny. 

d. Mechanické / konstrukční komponenty VEX Robotics z produktové řady HEXBUG, 
kromě těch, které jsou vyloučeny níže, jsou pro sestrojení robota povoleny. Avšak 
elektrické komponenty VEX Robotics z produktové řady HEXBUG pro sestrojení robota 

povoleny nejsou. 
Následující mechanické a konstrukční komponenty VEX Robotics z produktové řady 
HEXBUG jsou vyloučeny: 

i. Všechny pryžové pásky 
e. Oficiální robotické komponenty z produktové řady VEX IQ, které již nejsou vyráběny, jsou 

k použití při sestrojování robota stále povoleny. Týmy si však musí být vědomi <R6a>. 
f. Užití 3D tištěných verzí komponentů VEX IQ není povoleno. 

Poznámka: Kompletní seznam povolených dílů najdete v příloze povolených dílů pro VEX IQ 
Challenge na https://www.vexrobotics.com/vexiq/competition/viqc-current-game . 

<R7> Oficiální produkty VEX IQ jsou dostupné POUZE u VEX Robotics a oficiálních prodejců VEX. 
Zda je produkt „oficiální", nebo nikoliv, zjistíte na www.vexiq.com. 

<R8> Pro roboty je povoleno používat následující doplňkové komponenty, které nejsou VEX IQ: 

a. Týmy mohou přidávat vhodné nefunkční dekorace za předpokladu, že nijak významně 
neovlivňují výkonnost robota ani neovlivňují výsledky zápasu. Tyto dekorace se musí nést 
v duchu soutěže. Kontroloři budou mít poslední slovo ohledně toho, co lze považovat za 
„nefunkční“.  

i. Jakékoliv dekorace musí být podloženy povolenými materiály, které poskytují 
stejnou funkčnost (tj. pokud má váš robot obří obtisk, který brání tomu, aby 
odpadávaly objekty hry z robota, obtisk musí být podložen materiálem VEX IQ, 
který také zabraňuje odpadávání objektů hry). 

b. Pryžové pásky stejné co do délky a tloušťky jako pásky zahrnuté v produktové řadě VEX 
IQ (#32 a #64). 

<R9> Další produkty VEX IQ, které jsou uvolněny během výzvy, jsou považovány za povolené 
k použití. 

a. Některé „nové“ komponenty mohou mít po jejich uvolnění určitá omezení. Tato omezení 
budou zdokumentována v aktualizaci. Aktualizace budou zveřejněny na internetových 
stránkách “VEX IQ Challenge Ringmaster” v části soutěž  www.vexrobotics.com. 
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<R10> Roboti mohou použít POUZE jeden (1) mozek VEX IQ pro roboty. 

a. Mozky, mikro ovladače nebo jiné elektronické komponenty VEX Robotics pro roboty, 
které jsou součástí produktové řady HEXBUG, VEX EDR nebo VEXpro, nejsou 
povoleny. 

b. Roboti musí ve spojení s mozkem VEX IQ využívat buď 900MHz VEX IQ rádio, nebo 
2,4GHz VEX IQ rádio, nebo VEX IQ Smart rádio. 

c. Jedinou povolenou metodou řízení robota během týmových zápasů nebo zápasů 

dovedností ovládání je ovladač VEX IQ. 

<R11> Roboti mohou využívat až šest (6) Smart motorků VEX IQ. 

a. Pro robota nelze použít žádný další motorek (ani žádný nezapojený motorek). 

<R12> Jediným povoleným zdrojem napájení pro roboty VEX IQ Challenge je jedna (1) baterie 
VEX IQ pro roboty nebo šest (6) baterií AA. 

a. Pro robota nesmí být použity žádné další baterie (ani žádné nezapojené baterie). 
 
<R13> Díly NESMÍ být modifikovány. 

a. Příklady modifikací jsou např. ohýbání nebo řezání. 

<R14> Následující typy mechanismů a komponentů NEJSOU povoleny: 

a. Takové, které by mohly poškodit hrací prvky pole, zejména pak kroužky. 
b. Takové, které by mohly poškodit další roboty. 
c. Takové, které představují zbytečné riziko zapletení. 

<R15> Robot je považován za úspěšně zkontrolovaného, když ho kontrolor zapíše, že „prošel“, a 
podepíše protokol o kontrole společně s členem týmu studentů. 

<R16> Týmy musí donést své roboty do pole připravené ke hře. Týmy by měly zajistit, aby jejich baterie 
byly nabité předtím, než umístí robota do pole. 

<R17> Týmy by se měly ujistit, že jejich firmware VEX IQ je aktuální. 
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Soutěž 
Popis 
VEX IQ Challenge bude obsahovat: 

 
• Skupinovou výzvu 

o Každý zápas skupinové výzvy se skládá ze dvou týmů, které působí jako aliance, aby 
získaly body. Skupinová výzva může zahrnovat tréninky, kvalifikační a finálové 

zápasy. Po kvalifikačních zápasech budou týmy seřazeny podle výkonu. Týmy 
z horních příček se obvykle účastní finálových zápasů, aby bylo možné určit 
šampióny skupinové výzvy. Počet týmů účastnících se finálových zápasů určuje 
partner soutěže. 

• Výzva dovedností robotů 
o V této výzvě týmy soutěží v zápasech trvajících šedesát (60) vteřin ve snaze získat co 

nejvíce bodů. Tyto zápasy se skládají ze zápasů dovedností ovládáníí, které budou 
řízeny zcela operátorem, a zápasů dovedností programování, které budou autonomní 
(žádný ovladač VEX IQ) s omezenou interakcí člověka. Každý zápas bude zahrnovat 
pouze jednoho robota. 

Ocenění získají nejlepší týmy v každém formátu. Ocenění budou udělena také za celkový výkon 
v posuzovaných kritériích. Více podrobností naleznete v příloze Hodnocení. 

Definice 
Diskvalifikace – potrestání týmu za porušení chování. Když je tým diskvalifikován v zápase, získá 
nula (0) bodů. 

Finálový zápas – zápas určující šampióny skupinové výzvy. 

Tréninkový zápas – zápas, kde se nepřidělují žádné body, využívá se k poskytnutí času týmům, aby 
se obeznámily s oficiálním hracím polem. 

Kvalifikační zápas – skupinový zápas k určení pořadí v soutěži. 

Skupinová výzva 

Skupinové kvalifikační zápasy 
V soutěži mohou být tréninkové zápasy hrány od času registrace týmů až do zahájení setkání 
týmů. Bude vynaloženo veškeré úsilí na vyrovnání času tréninků pro všechny týmy, avšak mohou 
být prováděny podle zásady „kdo přijde první“. Za tyto zápasy se nepřidělují body a neovlivní 
určení pořadí týmů. 
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Časový harmonogram 

• Program kvalifikačních zápasů bude k dispozici před zahajovací ceremonií v den soutěže. Tento 
program označí alianční partnery a rozpis vzájemných zápasů. Pro soutěž s více poli také 
program určí pole, kde bude zápas probíhat. 

• Kvalifikační zápasy budou zahájeny bezprostředně po zahajovacím ceremoniálu podle programu 
zápasů. 

• Týmům bude alianční partner ke spolupráci v každém kvalifikačním zápase přidělován náhodně. 

• Všechny týmy budou hodnoceny ve stejném počtu kvalifikačních zápasů. 

• V některých případech bude tým požádán, aby hrál v dalším kvalifikačním zápase, avšak 
nezíská zápočet za takový zápas navíc. 

Určení pořadí ve skupinové výzvě 
 

• Na závěr každého zápasu bude určeno skóre. 
o Každý tým obdrží získané body pro skóre aliance 

• Pokud žádný člen týmu není při zahájení kvalifikačního zápasu přítomen ve stanici operátora, 
bude takový tým deklarován jako „no show“ a získá nula (0) bodů. K „no show“ je přistupováno 
stejně jako v případě diskvalifikace. Partner týmové aliance obdrží všechny body získané v tomto 
zápase. 

• Každý tým bude mít stejný počet kvalifikačních zápasů 

• Body získané pro každý tým v každém kvalifikačním zápase jsou přidány k celkovým bodům 
týmu. 

• Jeden z každých čtyř (4) kvalifikačních zápasů se nebude započítávat do určování pořadí. 
Pokud bude mít soutěž mezi čtyřmi (4) a sedmi (7) kvalifikačními zápasy na tým, pak se 
nebude nejnižší skóre každého týmu započítávat. Pokud bude mít soutěž mezi osmi (8) a 
jedenácti (11) koly, pak se nebudou dvě nejnižší skóre každého týmu započítávat. Pokud 
bude mít soutěž dvanáct (12) a více kol, pak se nebudou započítávat tři nejnižší skóre 
každého týmu. 

• Týmy se řadí podle celkového počtu bodů. 

• Nerozhodné pořadí se řeší podle: 

o Odstranění nejnižšího skóre z celkového skóre každého týmu a porovnání nového celkového 
skóre. 

o Pokud je to stále nerozhodně, bude odebráno další nejnižší skóre (přes všechna skóre). 
o Pokud to bude i nadále nerozhodně, týmy budou seřazeny podle náhodného elektronického 

tahu. 

Finálové zápasy skupinové výzvy 

• Na závěr kvalifikačních zápasů postoupí nejlepší týmy do finálových zápasů. 
• Počet finálových zápasů určí organizátoři soutěže. 
• První a druhý zařazený tým formují alianci, třetí a čtvrtý tým tvoří další alianci (atd.) pro finálové 

zápasy. 
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• Každá aliance, počínaje nejníže zařazenou aliancí, se účastní jednoho finálového zápasu. 
Po skončení všech finálových zápasů vyhrává aliance s nejvyšším skóre z těchto zápasů. 
Druhé nejvyšší skóre se umístí na druhém místě atd. 

• V případě nerozhodného skóre pro první místo budou tyto vyrovnané aliance hrát 
rozhodující zápas. Aliance s nejvyšším skóre v rozhodujících zápasech bude vyhlášena 
vítězem. 
o Pokud jsou rozhodující zápasy nerozhodně, uskuteční se druhá řada rozhodujících 

zápasů. 
o Pokud to i po druhé řadě rozhodujících zápasů zůstane nerozhodně, výše nasazená 

aliance bude vyhlášena vítězem. (Níže nasazená aliance musí překonat výše nasazený 
tým, aby mohla být vyhlášena vítězem.) 

Pravidla skupinové výzvy 
<T1> Rozhodčí mají v průběhu soutěže rozhodující pravomoc včetně všech tří typů zápasů. Jejich 

rozhodnutí jsou konečná. 

a. Rozhodčí nejsou oprávněni přezkoumávat záznamy zápasů. 
b. Rozhodčí překontrolují pole na konci každého zápasu a přesně zaznamenají skóre hry. 

V případě nesouhlasu s bodováním mohou své dotazy nebo obavy sdílet pouze operátoři 

týmu, nikoliv dospělí. Jakmile je pole vyčištěno pro další tým, operátoři již nemohou 
zpochybňovat skóre zápasu. 

<T2> Jediní lidé z týmu, kterým je povoleno být u hracího pole, jsou dva operátoři, kteří jsou označeni 
odznaky jejich řídicího týmu. Tyto odznaky jsou zaměnitelné, avšak ne během zápasu. 

<T3> Během zápasů tvoří dva týmy alianci, která bude hrát v poli. 

<T4> V kvalifikačních zápasech nebo finálových zápasech nejsou žádné časové prodlevy. 

<T5> Pokud si aliance přeje ukončit kvalifikační zápas nebo finálový zápas dříve, oba týmy by 
měly dát znamení rozhodčímu položením svých ovladačů na zem. Rozhodčí pak dá znamení 
týmům, že zápas skončil a začne zaznamenávat skóre. 

<T6> V mnoha soutěžích bude hrací pole umístěno na podlaze. Někteří partneři soutěže mohou 
rozhodnout o zvýšení hracích polí. Na světovém šampionátu 2018 VEX Robotics budou platformy 
18” vysoko. 
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Výzva dovedností robotů 

Pravidla výzvy dovednosti robotů 
Vezměte prosím na vědomí, že všechna pravidla z části „Hra“ v manuálu platí pro dovednosti 
robotů, pokud není uvedeno jinak. 

Na začátku každého zápasu dovedností musí být robot umístěn v jedné z obou startovních pozic 
v poli. 

Bodování výzvy dovedností robotů 
Všechna bodování jsou stejná, jak je uvedeno v části „Hra“ tohoto manuálu. 

• Kroužek umístěný v podlahové brance jeden (1) bod. 

• Kroužek umístěný na sloupek má hodnotu pěti (5) bodů. 

• Kroužky umístěné na jednotný sloupek mají dvojnásobnou obvyklou hodnotu (tj. deset (10) 
bodů každý). 

• Vyprázdněný startovní kolík má hodnotu pěti (5) bodů. 

• Uvolněný bonusový zásobník má hodnotu dvaceti (20) bodů. 

Formát výzvy dovednosti robotů 

• Pole pro výzvu dovedností robotů je nastaveno, jak je popsáno v části „Hra“ tohoto manuálu. 
• Týmy budou hrát dovednostní zápasy na základě „kdo přijde první“. 
• Týmy se mohou účastnit řady dovednostních zápasů, které určí organizátoři soutěže. 
• Pro zápas dovedností ovládání budou dva operátoři. Operátoři si musí předat ovládání mezi třiceti 

pěti (:35) a dvaceti pěti (:25) zbývajícími vteřinami zápasu dovedností ovládání. Pokud má tým 
pouze jednoho operátora, může tento student ovládat robota maximálně po dobu třiceti pěti (:35) 
vteřin. 

• Existují dvě specifická pravidla pro zápasy dovedností programování, která jsou uvedena níže. 
 

Specifická pravidla Výzvy dovedností programování 
<PSC1> Tým může ovládat své roboty tolikrát, kolikrát je potřeba během Výzva dovedností 

programování. 

a. Při manipulaci s robotem musí být okamžitě vrácen do povolené startovní pozice. Operátoři 
mohou resetovat nebo upravit robota. 

b. Pokud má robot nějaké kroužky, když je s ním manipulováno, tyto kroužky budou 
odstraněny z hracího pole a nemohou již být dále použity. 
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c. Pokud jsou nějaké kroužky ve startovní pozici robota, kde je robot umístěn, budou tyto kroužky 
odstraněny z herního pole a nebudou již dál používány. 

<PSC2> Týmy si s sebou musí přinést své ovladače VEX IQ k poli, ačkoliv operátoři startují robota 
stisknutím tlačítka na mozku nebo manuálně aktivací čidla, a nesmí na robota během Výzvy dovedností 

programování ovladač VEX IQ použít. Ovladač VEX IQ nesmí být během Výzvy dovedností 

programování zapnutý. 

Určování pořadí výzvy dovedností robotů 

• Pro každý zápas dovedností jsou týmům udělena skóre na základě výše uvedených pravidel 
udělování bodů. 

• Týmy budou řazeny na základě součtu jejich nejvyšších skóre zápasu dovedností 
programování a skóre zápasu dovedností ovládání, s tím, že tým s nejvyšším součtem bude 
vyhlášen vítězem výzvy dovedností robotů. 

• V případě, kdy mají dva týmy stejné nejvyšší skóre, bude přihlédnuto k dalšímu nejvyššímu 
skóre zápasu dovedností programování obou týmů. Pokud to bude stále nerozhodně, 
přihlédne se k dalšímu nejvyššímu skóre zápasu dovedností ovládání obou týmů. Tento 
proces se bude opakovat, dokud to nepřestane být nerozhodně. 

• Pokud nelze vyřešit nerozhodné skóre (tj. oba týmy mají stejné skóre pro zápas dovedností 
programování i pro zápas dovedností ovládání), pak budou využita následující kritéria k určení 
toho, který tým hrál „nejlepší“ zápas dovedností programování:  
1. Počet bodů za kroužky umístěné na jednotné sloupky 
2. Počet bodů za kroužky umístěné na sloupky 
3. Počet bodů za uvolněný bonusový zásobník 
4. Počet bodů za vyprázdnění startovních kolíků 

• Pokud je stále skóre nerozhodné, bude aplikován stejný postup v předchozím kroku na 
nejvyšší zápas dovedností ovládání. 

• Pokud je stále skóre nerozhodné, je možné zvolit možnost dalšího rozhodujícího zápasu, 
nebo budou oba týmy prohlášeny za vítěze.   
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