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LUDF robotikas sacensību Folkrace 2019  

nolikums 
 

Mērķis 

Veicināt tehniskās jaunrades attīstību un datorinženierijas un datorzinātņu praktisko 

pielietojumu apgūšanu. 

Forma 

Folkrace ir sacensības, kurās katrs var piedalīties ar savu paštaisītu robotu, kurš autonomā 

režīmā un ierobežotā laikā trasē apbrauc pēc iespējas vairāk apļus saskaņā ar noteikumiem. 

Dalības noteikumi 

1. Turnīrā var piedalīties Latvijas Universitātes un citi studenti no Latvijas augstskolām un 

skolām. 

2. Turnīra dalībnieki var apvienoties komandā, kurā ir 1 līdz 3 cilvēki.  

3. Katrs dalībnieks var būt tikai vienā komandā. 

4. Lai piedalītos, komandai jāreģistrējas vietnē http://ej.uz/LUDF_Folkrace_2019 

Tiesāšana 

1. Turnīru vada tiesneši saskaņā ar šī nolikuma noteikumiem, tai skaitā organizējot sacensību 

raundus un piešķirot rezultātu. 

2. Tiesnešiem turnīra laikā ir visas pilnvaras, tai skaitā gan nosakot, kuras komandas kad startē, 

kā tiek piešķirts rezultāts, kā arī diskvalificējot dalībniekus par neadekvātu uzvedību vai 

neadekvātiem tehniskiem risinājumiem. 

3. Tiesneši var pārtraukt un/vai atkārtot raundu ja tajā notikusi ārēja vai neadekvāta 

iejaukšanās. 

4. Tiesneši var ieviest papildus raundus sacensībās lai noteiktu uzvarētāju vienlīdzīgās vai 

strīdīgās situācijās. 

5. Turnīra organizatori patur tiesības ieviest izmaiņas sacensību laikā, it īpaši lai veicinātu 

sacensību taisnīgu un vienlīdzīgu norisi.  
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Sacensību norises kārtība 
 

1. Mēģinājums ir tad, kad robots uz spēles laukuma pēc tiesneša dotā starta un līdz maksimālā 

mēģinājumam dotā laika beigām, pilnīgai uzdevuma izpildei vai tiesneša lēmumam, veic 

uzdevumu. 

2. Raunds ir visu komandu visu mēģinājumu kopums. 

3. Kvalifikācijas un ranžēšanas laikā tiek ņemts vērā tā mēģinājuma rezultāts, kurā no visiem ir 

iegūts vislielākais punktu skaits (nevis summa). Ja komandām ir vienāds punktu skaits, tad 

tiks ņemts vērā katras komandas nākamā  labākā mēģinājuma rezultāts. Gadījumā, ja arī tad 

komandām būs vienāds punktu skaits, tiks ņemts vērā laiks, kas komandai bija nepieciešams 

labākā mēģinājuma veikšanai. 

4. Operatori drīkst regulēt robotus tikai laikā, kas paredzēts robota savešanai kārtībā. 

5. Komandām pēc laika, kas atvēlēts robota savešanai kārtībā, ir jānovieto roboti “karantīnas” 

zonā. Pēc tam, kad ir saņemts tiesneša apstiprinājums, ka roboti atbilst visām prasībām, 

sacensības var sākties. 

6. Ja veicot apskati tiks konstatēti pārkāpumi robota konstrukcijā, tiesnesis piešķirs ierobežotu 

laiku pārkāpumu novēršanai. Ja pārkāpums šajā laikā netiks novērsts, komanda konkrētajā 

raundā piedalīties nevarēs. 

7. Pēc tam, kad ir beidzies laiks, kas paredzēts robotu savešanai kārtībā un robots ir novietots 

“karantīnā”, modificēt vai mainīt robotus ir aizliegts. 

8. Mēģinājuma laikā sacensību zonā drīkst atrasties tikai tiesneši un operatori, kuru roboti 

piedalās šajā mēģinājumā. 

9. Pirms mēģinājuma sākuma robots ir jāieslēdz gatavības režīmā, bez jebkādas robota 

kustības, un jānovieto starta zonā. Kustības režīmu atļauts ieslēgt tikai tad, kad tiesnesis dod 

starta signālu. 

10. Konstruktīvie aizliegumi: 

a. uz robota riteņiem un korpusa aizliegts izmantot jebkāda veida līmējošas ierīces; 

b. uz robota atklātajām virsmām aizliegts izmantot jebkāda veida smērvielas; 

c. robota darbībā aizliegts pielietot jebkādus ugunsnedrošus risinājumus, piemēram, 

reaktīvo dzinēju. 

d. aizliegts radīt traucējumus jebkādiem pretinieka robota sensoriem, kā arī 

traucējumus elektroniskajam aprīkojumam; 

e. aizliegts izmantot viegli uzliesmojošas vielas; 

f. aizliegts izmantot konstrukcijas, kuras var nodarīt fiziskus bojājumus ringam vai 

pretinieka robotam;  

g. roboti, kas neievēro iepriekš minētos aizliegumus, tiek diskvalificēti. 
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Sacensību Folkrace noteikumi 
 

Uzdevums 

Atvēlētajā laikā robotam jānobrauc pēc iespējas vairāk apļu noslēgtā trasē, iespējams, ar šķēršļiem. 

Braucienā vienlaicīgi piedalās vairāki roboti. 

Sacensību norises noteikumi 

1. Visi sacensību dalībnieki pēc nejaušības principa tiek iedalīti apakšgrupās pa 3 vai mazāk 

dalībniekiem. Sacensības tiek aizvadītas katrā apakšgrupā un sastāv no 3 raundiem, katra raunda 

ilgums – 3 minūtes. Katrā raundā piedalās visi apakšgrupas dalībnieki. 

2. Robotus sacensību laukumā novieto paralēli attiecībā pret trases sienām un citam pret citu, ne 

mazāk kā 4 cm attālumā no trases sienām un citam no cita. 

3. Sacensības sākas un beidzas pēc tiesneša signāla. 

4. Robots drīkst uzsākt kustību 5 sekundes pēc tiesneša komandas. 

a. Robotam, kas veicis falšstartu, tiek noņemts 1 punkts un tas saņem brīdinājumu. 

b. Atkārtota falšstarta gadījumā robots tiek diskvalificēts. 

5. Punkti tiek skaitīti par viena trases apļa veikšanu pareizā virzienā. Apļa sākuma un beigu punkts ir 

starta līnija. 

a. Par apļa veikšanu pareizā virzienā tiek pieskaitīts 1 punkts. 

b. Par apļa veikšanu nepareizā virzienā tiek noņemts 1 punkts. 

6. Gadījumā, ja robots ilgāk par 15 sekundēm traucē pārējiem robotiem veikt distanci, tiesnesim ir 

tiesības noņemt traucējošo robotu no trases un pēc 10 sekundēm nolikt to atpakaļ tajā pašā 

vietā. 

7. Gadījumā, ja robots iestrēgst, bet netraucē pārējiem robotiem veikt distanci, komandas, kurai 

pieder robots, dalībniekam ir tiesības: 

a. Atstāt robotu tādā stāvoklī, kādā tas atrodas. 

b. Novietot robotu uz starta līnijas, zaudējot visus iepriekš savāktos punktus. 

8. Ja ir vairāki roboti, kas savākuši vienādu punktu skaitu, to starpā tiek aizvadīts papildu raunds, 

kurā uzvar robots, kurš īsākā laikā nobrauc pirmo apli. 

Laukums 

1. Sacensību laukums ir apļveida trase ar šķēršļiem.  

2. Laukums ir norobežots ar baltām, vismaz  10 cm augstām sienām.  

3. Laukuma platums 50-60 cm. 

4. Trases pamatnes krāsa:  melna. 

5. Trasē var atrasties papildu šķēršļi: 

a. Sienu izvirzījumi; 

b. Kalniņi (leņķis ne lielāks par 25 grādiem); 

c. u.c. 
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Prasības attiecībā uz robotu 

1. Maksimālais robota izmērs - 15X20 cm vai 1:24 mēroga auto modelis ne garāks par 25cm.  

Augstums nav ierobežots. 

2. Maksimālais svars – 1 kg. 

3. Konstrukcijas elementu kategorijas un ierobežojumi: 

a. Kategorija: pielāgoti automodeļi mērogā 1:24 (https://en.wikipedia.org/wiki/1:24_scale). 

Šajā kategorijā modeļu garums var būt garāks, līdz 25cm vizuālu bet ne tehnisku iemeslu 

dēļ. Par modeļa pielaidi sacensībām lemj tiesnesis. 

b. Kategorija “LEGO” – kompānijas LEGO ražotās vai saderīgas LEGO standartam sastāvdaļas. 

c. Kategorija “Brīvā konstrukcija”. 

4. Robotam ir aizliegts: 

a.  Aktīvi traucēt citiem dalībniekiem veikt distanci. 

b. Tīši nodarīt kaitējumu citiem dalībniekiem. 

c. Mainīt savus izmērus. 

d. Izmantot citus robotus, lai pārvietotos. 

https://en.wikipedia.org/wiki/1:24_scale

