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SISÄLTÖ 
 
PELI 
ROBOTIN KATSASTUS 
KISAT 
TEAMWORK -HAASTE 
ROBOT SKILLS -HAASTE 
PROGRAMMING SKILLS -HAASTE 
 
Peli 
 
Kaikki kolme haastetta pelataan täysin samalla kentällä samojen peliin kuuluvien esineiden kanssa. 
 
      1. Teamwork -haasteessa, kaksi joukkuetta ja heidän robottinsa työskentelevät yhdessä yhden 
 pelin ajan. 

2. Robot Skills -haasteessa yksi robotti, joka on yksin kentällä, yrittää saada mahdollisimman 
monta pistettä pelin aikana. 

3. Programming Skills -haasteessa, robotti pyrkii saamaan mahdollisimman paljon pisteitä 
liikkuen automaattisesti ilman käsiohjausta. 

 
Pelin tavoite on saada mahdollisimman monta pistettä pudottamalla palloja rampilta (Emptying 
Cutouts), saamalla palloja pistealueelle ja/tai maaliin (Scoring Balls into the Scoring Zone and 
Goals), ja pysäköimällä robotti rampin päälle ottelun lopussa. (Parking Robots on the Ramp)             
 
Kentällä on yhteensä 44 palloa, joilla kaikilla voi saada pisteitä. Kentällä on yksi pistealue 
(Scoring Zone), yksi maali (Goal), ja yksi ramppi (Ramp) 
 

Kenttä ylhäältä päin kuvattuna. 
Harmaalla näkyy vasemmalta alkaen; pistealue, ja kaksi robotin aloituskohtaa jotka sijaitsevat 
kentän reunoilla. Oikealla näkyvä sininen suorakulmio on ramppi.             
 
 
 



Muutamia termejä: 
 
Hylkääminen 
 Rangaistus, jonka sääntöjä rikkonut joukkue voi saada. Pelin aikana hylätyksi tullut joukkue 
 saa nolla (0) pistettä kyseisestä pelistä. Jatkuva sääntöjen rikkominen voi johtaa koko 
 tapahtumasta poistamiseen. 
 
Pallot 

1. Kun pallo on pistealueella, siitä saa yhden (1) pisteen yhtä palloa kohden. Jos pallo on 
maalissa, siitä saa 3 pistettä kustakin maalissa olevasta pallosta. Jos pallo koskee robottiin, 
sen ei lasketa olevan maalissa tai pistealueella. 

 
Ramppi 
 Yksi rampilta pudotettu pallo vastaa yhtä pistettä. Näitä palloja voi käyttää kuten muitakin 
 palloja. 
 Jos yksi robotti pääsee rampille, pelin lopussa kaikkien robottien ja esineiden pysähtyessä 
 siitä saa 10 pistettä. Jos kaksi robottia pääsee rampille, siitä saa 25 pistettä. Robotti on 
 rampilla, jos mikään osa siitä ei kosketa pelikentän pintaa. 
 
Driver Station 
 Alue, jossa kuljettajien pitää olla ottelun aikana ohjatessaan robottia. Täältä ei saa ottelun 
 aikana lähteä, paitsi jos robottia pitää korjata. Tämä alue sijaitsee kentän rampin puoleisen 
 päädyn takana. 
 
Turvallisuussäännöt (Safety Rules) 
 
<S1>  Jos robotin tai joukkueen toiminnan katsotaan muodostavan turvallisuusriskin tai, jos kentän
 esineitä on vahingoitettu, tuomarien päätöksellä joukkue voidaan hylätä. Robotti pitää 
 katsastaa uudelleen, ennen kuin se voi jatkaa kilpailua. Erityistä huomiota kiinnitetään  
 palloihin: joukkueiden tulee suunnitella ja rakentaa robotit sellaisiksi, että ne eivät riko  
 palloja. 
  
Pelisäännöt (General Game Rules) 
 
<G1>  Muista, että lukiessasi ja noudattaessasi näitä sääntöjä, tervettä järkeä saa aina käyttää. 
<G2>  Pelin alussa robotin täytyy: 

1. Osua maahan 13” x 13” (” tarkoittaa tuumaa) eli 33,02 cm x 33,02 cm kokoisella alueella. 
Tämä tarkoittaa sitä, että renkaat, telaketjut ja muut osat ja mahdolliset tuet eivät saa osua 
maahan tämän kokoisen alueen ulkopuolella. 

2. Robotin pitää mahtua 13” x 20” (33,02 cm x 50,80 cm) kokoiselle alueelle. Tämä testataan 
katsastuksessa ennen kilpailua. 

3. Robotti ei saa olla lähdössä korkeampi kuin 15” (38.10 cm) 
 



 
  
 Sääntöjä rikkova robotti voidaan poistaa ottelusta päätuomarin määräyksestä. 
 

<G3>   Pelin aikana, robotit eivät voi laajentua yli 13” x 20” (33,02 cm x 50,80 cm) rajan 
yli. Robotit voivat laajentua korkeudessa yli 15” (38,1cm) rajoituksen ylitse pelin alkamisen 
jälkeen.   

<G4>  Jokaisessa joukkueessa täytyy olla kaksi kuljettajaa. Joukkueet, joilla on vain yksi kuljettaja, 
 saavat  käyttää virallisesti hyväksyttyä ajajaa poikkeustapauksissa. Yksi kuljettaja voi olla 
 tässä roolissa vain kerran yhtä joukkuetta kohti kaikissa tapauksissa. 
 Pelin aikana, vain kuljettajat voivat operoida robotteja. Kukaan kuljettaja ei saa ajaa robottia 
 yhden pelin aikana kolmeakymmentäviittä (35) sekuntia kauemmin. Kahden kuljettajan on 
 vaihdettava ohjainta 25 – 35 sekunnin välissä. Toinen kuljettaja ei saa ohjata robottia ennen 
 kuin ohjain on annettu hänelle. Kun ohjain on annettu toiselle kuljettajalle, ensimmäinen 
 kuljettaja ei saa koskea ohjaimeen tämän jälkeen. Tämän säännön rikkominen johtaa 
 varoitukseen, jotka eivät vaikuta käynnissä olevaan otteluun. 
 Rikkeet, jotka vaikuttavat pelin lopputulokseen johtavat hylkäykseen. Joukkueet, jotka 
 saavat useita varoituksia, voidaan myös hylätä päätuomarin päätöksellä. 
<G5>  Pelin aikana kuljettajien on pysyttävä heille osoitetulla paikalla, (Driver Station) joka on 
 pelikentän takana rampin puoleisessa päädyssä, paitsi jos he sallitusti esimerkiksi korjaavat 
 robottia. Kuljettajat eivät saa käyttää kommunikointivälineitä kuten radioita. 
<G6>  Kuljettajat eivät saa koskea robottiin eikä pelikenttään pelin aikana. Tämän säännön 
 tahallinen rikkominen voi johtaa hylkäämiseen. Vahingossa sattuneesta kontaktista ei 
 rangaista, ellei se muuta ottelun lopputulosta.  
<G7>  Pallot, jotka poistuvat pelikentältä, ovat koko pelin ajan pelikentän ulkopuolella. 
<G8>  Pisteet lasketaan välittömästi ottelun jälkeen, kun kaikki kohteet ovat pysähtyneet. Pisteet, 
 jotka saadaan peliajan ulkopuolella, eivät lisää tulosta. Tuomarit eivät katso videouusintoja   
 peleistä.   
<G9>  Roboteista ei saa tahallisesti irrota osia, eivätkä ne saa jättää irrallisia mekanismeja 
 jälkeensä. Jos irronnut komponentti vaikuttaa pelin kulkuun, robotin omaava joukkue 
 voidaan hylätä päätuomarin päätöksellä. Useat tällaiset tapahtumat voivat johtaa koko 
 tapahtumasta hylkäämiseen. 
<G10> Robotit pitää suunnitella niin, että sinne jumiin jääneet pallot saa helposti pois. Jos palloja 
 pitää kesken pelin ottaa robotista pois tai sitä pitää korjata, on ohjain laskettava maahan. 
 Pallot, jotka ovat robotin sisällä, täytyy poistaa kentältä pelin ajaksi. 
<G11> Robotit eivät saa koskettaa maalia, eikä pistealuetta. Tästä saa varoituksen, joka ei vaikuta 
peliin. Useat varoitukset voivat kuitenkin johtaa hylkäämiseen. 
<G12> Kentän toleranssit saattavat vaihdella jopa ±1” (± 25,4 mm) ellei muuten sanottu, joten 
joukkueiden on otettava tämä huomioon robotteja suunniteltaessa. 
<G13> Kuvamateriaali pelistä katsotaan vain päätuomarin ja tapahtuman järjestäjän luvalla 
 ainoastaan erittäin harvoissa tapauksissa. 
<G14> Jos robotti tippuu pelikentältä, jää jumiin tai vaatii muuten välitöntä ihmisapua, kuljettajat 



 voivat asettaa robotin aloitusruutuun. Ennen tätä ohjain on asetettava alas merkkinä 
 tuomareille. Jos robottiin kosketaan, sen sisällä tai sillä olevat pallot pitää poistaa loppupelin 
 ajaksi. Tämän ei ole tarkoitettu olevan osa pelistrategiaa, ja jos tuomarit havaitsevat tätä 
 käytettävän hyväksi, se voi johtaa hylkäämiseen. 
<G15> Aikuiset voivat auttaa oppilaita kiireellisissä tilanteissa, mutta aikuinen ei koskaan saa 
 puuttua toimintaan ilman oppilaan aktiivista läsnäoloa. 
<G16> Kaikkien tapahtumaan osallistujien pitää käyttäytyä hyvin, ja tämän säännön rikkominen 
 voi johtaa hylkäämiseen. Oppilaat hoitavat robottinsa pelikuntoon ja ajavat sitä, aikuiset 
 ovat vain henkisenä tukena. Kaikkien tulisi osoittaa hyvää urheilumieltä toisia vastaan. 
 
Kaikkien robottien on läpäistävä katsastus ennen kilpailuun osallistumista. Oppilaiden täytyy 
rakentaa robotti itse siten, että se on sääntöjen mukainen. Ylimääräisiä tarkistuksia voidaan tehdä 
missä vaiheessa tahansa. Robotti voidaan rakentaa vain virallisista VEX IQ osista. Muita osia ei 
sallita. 
 
Katsastussäännöt (Inspection Rules) 
 
 <R1> Joukkueen robotin pitää läpäistä katsastus ennen osallistumista kilpailuun. Jos kilpailun 
aikana  robottiin tehdään isoja muutoksia, se pitää katsastuttaa uudelleen. Joukkueet voidaan pyytää 
 uusintakatsastukseen myös kisajärjestäjän toimesta. Tästä kieltäytyminen johtaa 
hylkäämiseen. Katsastajat tai tuomarit voivat tehdä päätöksen, että robotti on sääntöjen vastainen. 
Tässä tapauksessa joukkue hylätään, kunnes se on läpäissyt katsastuksen uudelleen. 
 
<R2> Vain yksi robotti joukkuetta kohden saa osallistua kilpailuun. On kuitenkin oletettavaa, että 
joukkueet tekevät pieniä muutoksia robottiinsa kisan aikana.  
 
VEX IQ -robotilla odotetaan olevan seuraavat osajärjestelmät: 
 
Osajärjestelmä (Subsystem) 1: 
Liikkuva alusta robotille, jossa on renkaat, telaketjut tai muu mekanismi, jolla robotti voi navigoida 
ympäri kenttää. Liikkumaton alusta robotille luetaan myös kuuluvaksi tähän osajärjestelmään. 
 
Osajärjestelmä (Subsystem) 2: 
Energia- sekä ohjausjärjestelmä, joka sisältää sallitun akun, VEX IQ -ohjausjärjestelmän ja 
tarvittavat moottorit liikkuvalle ajoalustalle. 
 
Osajärjestelmä (Subsystem) 3: 
Lisämekanismit (ja niiden moottorit), jotka sallivat kontaktin peliobjekteihin tai navigaatioon 
kentän objektien ohitse. 
 
Yllä olevien määrittelyjen ohella, robotissa pitäisi vähintäänkin olla osajärjestelmät 1-2, jos sillä 
halutaan osallistua virallisiin kilpailuihin. Jos vaihdat osajärjestelmän 1 tai 2 kisan aikana, olet 
tehnyt uuden robotin, joten se ei ole enää sallittu. Joukkueet eivät saa osallistua yhdellä robotilla 
sillä välin, kun toinen robotti on kasauksessa. Joukkueet eivät saa vaihtaa robotteja kesken 
kilpailun. 
 
<R3>  Jokaisessa kilpailurobotissa tulee olla rekisterikilpi selvästi näkyvissä. Rekisterikilven saa 
 kilpailupaikalla ennen kilpailun alkua ja se kiinnitetään robottiin näkyvälle paikalle. 
 Rekisterikilpi on tyypiltään virallinen VEX IQ osa no: 31939. Rekisterikilvellä ei saa olla 
robotissa toiminnallista tehtävää. 
<R4>  Pelin alussa, robotin on täytettävä seuraavat kriteerit: 

1. Osua maahan 13” x 13” (33,02 cm x 33,02 cm) kokoisella alueella 



2. Mahtua 13” x 20” (33,02cm x 50,8cm) kokoiselle alueelle, rajattu aloitusruudun koolla 
3. Olla matalampi kuin 15” (38,1cm) 

 Robotti ei saa laajentua pituus- ja leveyssuunnassa missään vaiheessa. Mutta, robotti saa 
 laajentua korkeudessa missä vaiheessa vain. 
<R5>  Robotin aloitusasento tulee olla saman kokoinen kuin mitä katsastuksessa on näytetty ja se 
 pitää mahtua maksimimittojen sisään. 

1. Joukkueet, jotka käyttävät useita aloituskonfiguraatioita, täytyy robotti katsastaa niistä 
eniten tilaa vievässä tilassa. 

2. Jos jotain aloituskonfiguraatiota ei ole tarkastettu, sitä ei saa käyttää pelissä. 
<R6>  Robotit voidaan rakentaa vain virallisista osista, ellei toisin sanottu näiden sääntöjen 
 pohjalta: 

1. Jos katsastuksen aikana herää kysymys, onko joku osa virallinen, joukkueella oletetaan 
olevan todisteita osan aitoudesta ja sen lähteestä. Nämä todisteet sisältävät tuotenumeroita 
tai muita printattuja dokumentteja. 

2. Vain alkuperäiset VEX IQ –komponentit, jotka on tarkoitettu robotin rakentamiseen, ovat 
sallittuja. Lisäkomponenttien käyttö niiden tyypillisten käyttötarkoituksen ulkopuolella ovat 
vastoin sääntöjä. (Esim. Älä käytä pakkaus- ja tukimateriaaleja.) 

3. Tuotteet VEX EDR tai VEXpro -tuotelinjalta ovat kiellettyjä. Tuotteet VEX tuotelinjalta 
jotka ovat ''cross listed'' osina VEX IQ -tuotelinjaa ovat sallittuja. 

4. Mekaaniset/rakenteelliset komponentit VEX Robotics HEXBUGin tuotelinjalta ovat 
sallittuja robotin rakentamisessa. Muista, että elektroniset tuotteet HEXBUGin tuotelinjoilta 
eivät ole sallittuja. 

5. Viralliset komponentit VEX IQ -tuotelinjoilta joiden valmistus on lopetettu, ovat sallittuja, 
mutta joukkueiden pitää huomioida sääntö <R6-1>.' 

6. 3D-tulostetut VEX IQ osat eivät ole sallittuja. 
 
<R7>  Viralliset VEX IQ -tuotteet ovat saatavilla vain valtuutetuilta jälleenmyyjiltä (Suomessa ja 
Virossa: Step Systems Oy, www.stepsystems.fi).  
Jos epäilet jonkin tuotteen virallisuutta, voi vastaus löytyä myös VEX Roboticsin nettisivulta:  
www.vexiq.com 
<R8>  Robotit saavat käyttää seuraavia ''EI-Vex IQ'' -tuotteita: 

1. Joukkueet voivat lisätä ei toiminnallisia koristeita, kunhan ne eivät vaikuta robotin 
toimintaan tai tehokkuuteen millään tavalla. Nämä koristeet pitää olla tapahtuman hengessä. 
Katsastajilla on valtuudet päättää, mikä ei vaikuta toimintaan tai tehokkuuteen. Esimerkiksi, 
jos robotissa on koristeita, jotka estävät vaikkapa pallojen putoamisen, sen osan takana 
täytyy olla virallinen osa, joka myös estää pallon putoamisen aivan, kuten koristetta ei olisi 
lainkaan. 

2. Myrkyttömien maalien käyttäminen on sallittua ei-toiminnallisissa koristeissa. Joukkueiden 
pitää olla varovaisia, sillä maalien käyttö voi vaikuttaa osien yhteen liittämisen helppouteen. 
Maali, jota käytetään tarttuvana, määritellään toiminnalliseksi. 

3. Kuminauhat, jotka ovat pituudeltaan ja paksuudeltaan samanlaisia kuin VEX IQ tuotelinjalta 
tulleet. 

  
<R9> Osat, jotka julkaistaan kesken kautta, ovat vapaasti käytettävissä. 
       1. Ota huomioon, että joillakin uusilla osilla voi olla rajoituksia niiden julkaisussa. Nämä 
rajoitukset dokumentoidaan Team Update:en. Team Update julkaistaan ''VEX IQ Challenge Bank 
Shot'' kotisivulle Competition-osioon osoitteessa www.vexrobotics.com 
 
<R10> Robotit voivat käyttää vain yhtä (1) Robot Brain:iä (ohjausyksikköä). 

1. Komentokeskukset, mikrokontrollerit, tai muut elektroniset laitteet jotka ovat osa VEX 
Robotics by HEXBUG, VEX EDR, tai VEXpro tuotelinjaa eivät ole sallittuja. 

2. Robottien pitää Suomessa käyttää VEX IQ 2.4GHz radiota VEX IQ –ohjausyksikön kanssa. 



Smart Radion (tuote: 228-3530) käyttö ei ole sallittua kilpailuissa. 
 
<R11> Robotit saavat käyttää maksimissaan kuusi (6) VEX IQ Smart-moottoria (Smart Motor). 
 Lisämoottoreita ei saa käyttää, vaikka ne eivät olisikaan kytkettyjä. 
<R12> Ainoa sallittu sähkövirran lähde on virallinen VEX IQ akku. 

1. Lisäakkuja ei saa olla, vaikka ne eivät olisikaan kytkettyjä. 
2. AA-paristoja ei saa hyödyntää, vaikka ne ovatkin mukana joissain sarjoissa. 

 
<R13> Osia EI SAA muokata. 

1. Osia ei saa muokata, kuten esimerkiksi leikata tai taivuttaa, eikä millään muullakaan tavalla. 
<R8:3> on poikkeus tässä säännössä. 

 
<R14> Seuraavat komponentit ja mekanismit eivät ole sallittuja: 

1. Sellaiset, jotka voivat vahingoittaa pelikenttää ja -objekteja, erityisesti palloja. 
2. Sellaiset, jotka voivat vahingoittaa muita robotteja.   
3. Sellaiset, jotka voivat takertua helposti kiinni johonkin. 

 
<R15> Robotti on katsastettu, kun katsastaja on merkinnyt asian katsastuspöytäkirjaan, kun 
tarkastuslomake on täytetty ja kun oppilas on sen allekirjoittanut. 
<R16> Joukkueiden pitää tuoda robotit kentälle toimintavalmiina. Akun tulee olla ladattu ennen 
robotin kentälle asettamista. 
 
Kisat 
 
Vex IQ Challenge koostuu seuraavista asioista: 
 
� Teamwork -haaste koostuu kahdesta joukkueesta, jotka toimivat yhdessä. He yrittävät saada 
mahdollisimman monta pistettä 60 sekunnin aikana. Tähän haasteeseen voi sisältyä 
harjoittelupelejä, karsintapelejä ja finaalipelejä. Karsintaottelujen jälkeen joukkueet sijoitetaan 
listoille tehokkuuden perusteella. Tyypillisesti parhaat joukkueet pääsevät finaaliin, jotta voitaisiin 
ratkoa Teamwork Challengen mestaruus. Finaalissa pelaavien joukkueiden määrän määrää 
tapahtuman järjestäjä. 
 
 � Robot Skills -haasteessa on vain yksi joukkue ja heidän robottinsa, jota kaksi kuljettajaa ohjaavat 
yrittäen saada mahdollisimman monta pistettä 60 sekunnin aikana. 
 
� Programming Skills -haaste on robotin täysin automaattinen suoritus ilman kuljettajaa (Ei 
ohjainta). Tässä haasteessa yksi robotti yrittää saada mahdollisimman monta pistettä 60 sekunnin 
aikana. 
 
Palkintoja annetaan joukkueille kaikissa haasteissa. Jos joukkue ei ilmaannu pelipaikalle sovittuun 
aikaan mennessä, he saavat 0 pistettä kyseisestä pelistä. 
 
Teamwork-haasteen säännöt: 
 
<T1> Tuomareilla on täydet valtuudet kaikissa haasteissa. Heillä on ylin päätäntävalta. 

1. Tuomarit eivät katso tallenteita peleistä. 
2. Tuomarit laskevat pistemäärän heti pelin jälkeen. Tähän ei voi vaikuttaa jälkeenpäin. Jos 

pistemäärässä on jotain epäselvää, vain kuljettajilla on oikeus vaikuttaa asiaan heti ottelun 
jälkeen. Aikuiset ja ulkopuoliset eivät saa puuttua asiaan. Kun kenttä on valmisteltu uutta 
peliä varten, kuljettajat eivät voi enää vaikuttaa tulokseen. 

 



<T2> Ainoat jäsenet joukkueesta, jotka saavat olla pelikentän vieressä, ovat kuljettajat. Kuljettajia 
 voi vaihtaa, mutta ei kesken peliä. 
<T3> Otteluiden aikana kaksi joukkuetta pyrkivät yhteistyön avulla saamaan mahdollisimman 
paljon pisteitä. 
<T4> Aikalisiä ei ole karsinta- eikä finaaliotteluissa. 
<T5> Kenttä voi kilpailuissa sijaita lattialla. Jotkin kisajärjestäjät saattavat asettaa kentän 
korokkeelle. 
 
Robot Skills Challenges 
 
Robot Skills Challenge -säännöt: 
Huomioithan, että kaikki säännöt ''Peli'' -osiosta pätevät Robot Skills -haasteessa, ellei toisin 
sanottu. 
 
Robot Skills -otteluiden alussa robotin voi asettaa kummalle tahansa aloitusruudulle. 
 
Robot Skills Challengen pisteytys ja säännöt ovat samoja kuin mitä on kerrottu ''Peli'' – osiossa. 
 
Programming Skills Challenge -säännöt: 
Huomioithan, että kaikki säännöt ''Peli'' -osiosta pätevät Programming Skills -haasteessa, ellei toisin 
sanottu. 
 
Programming. Skills -otteluiden alussa robotin voi asettaa kummalle tahansa aloitusruudulle. 
 
Programming Skills Challengen pisteytys ja säännöt ovat samoja kuin mitä on kerrottu ''Peli'' – 
osiossa. 
 
Programming Skills Challengen omat erityissäännöt: 
 
 <PSC1>  Joukkue voi käsitellä robottiaan niin monta kertaa kuin he haluavat ottelun aikana. 

1. Käsitellessään robottiaan se pitää välittömästi tuoda takaisin aloituspisteeseen. 
2. Jos robotissa on palloja sen hallussa, ne on poistettava loppupelin ajaksi, jos robottia 

käsitellään. 
3. Jos aloitusruudussa, johon robotti asetetaan uudelleen, on palloja, ne pitää poistaa pelistä. 

 
<PSC2>  Joukkueiden on tuotava ohjaimensa mukanaan kentälle. Robotin ohjelma tulee käynnistää 
painamalla ohjainyksikön (Brain) kytkintä tai aktivoimalla sensori. Robottia ei saa ohjata ohjaimella 
haasteen aikana. 


