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המפרט את  התחרותכללי התחרות נלקחו מאתר . 2019 מבוךאלו הכללים הרשמיים עבור תחרות הצלה 

כללים אלו מפורסמים על ידי  בשפה האנגלית. 2019של רובוקאפ ג'וניור לשנת הרשמיים תנאי התחרות 

מתורגם ל הכללים שחלקם העיקרי חב שבאתר יש פירוט נר הועדה הטכנית של רובוקאפ ג'וניור הצלה.

. בטקסט נקוטה יש עדיפות על פני הכללים המתורגמיםהמופיעים באתר הנ"ל באנגלית כללים ל . כאן

שינויים  לשון זכר למען הנוחיות בלבד. כל האמור בטקסט תופס במידה שווה לגבי בנים ובנות כאחד.

 בכתיב ובאיות.שגיאות בעקבות יים שימו לב שחלו מספר שינו .באדוםצבועים  2018מחוקי 

 תרחיש

הרובוט . קשה המשימ תלקבוצה שלכם ניתנ .האדמה פשוט מסוכנת מידי בכדי שאנשים יגיעו לקרבנות

. הרובוט צריך להיות חזק באופן עצמאי לחלוטין בלי עזרת אנשיםחייב להיות מסוגל לבצע משימת הצלה 

 תקע.י, קרקע לא חלקה וחלוקי אבנים מבלי להבעותמספיק בכדי לנווט דרך שטח מסוכן עם ג נבוןו

שמשם ייקחו ולסמן את מיקום הקרבנות כך , לחלק ערכות הצלה, חפש אחר קורבנותהרובוט חייב ל

 אנשים את המשך הטיפול.

  הצלה המוצלח ביותר.הלהיות צוות  מוכניםומיומנויות טכניות הם חיוניים! בואו  זמן
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 סיכום

לא צריך למצוא את המסלול המהיר ביותר דרך המבוך,  רבנות במבוך. הרובוטהרובוט צריך לחפש קו

עבור כל קרבן נקודות  20או  10 סייר הרבה ככל האפשר במבוך. הרובוט יזכה בהוא צריך ל במקום זאת

נקודות נוספות. הרובוט  10, הוא יזכה ב קרוב לקורבן שהוא מצא. אם הרובוט יכול להעביר ערכת הצלה

 מנע משטחים שבהם הרצפה שחורה.יחייב לה

רצפה תו בנקודת הבדיקה האחרונה שבה הוא ביקר. , ניתן יהיה לאתחל אובמבוךאם הרובוט נתקע 

מבריקה )מחזירה( מסמנת נקודת בדיקה, כך שהרובוט יכול לשמור את המיקום לתוך מפה )אם הוא 

 תחול מחדש.ולשחזר זאת במקרה של א משתמש במפה( באמצעי לא נדיף

אם הרובוט יכול למצוא את דרכו חזרה לתחילת המבוך אחרי שסייר בכל המבוך, הוא יקבל בונוס יציאה. 

דש. אם תחולים מחהרובוט גם יזכה בנקודות אמינות אם הוא יכול לצאת מהמבוך עם מספר מינימלי של א

ות בונוס עבור נקוד 10וא יקבל הרובוט יכול למצוא את דרכו חזרה להתחלה אחרי שסייר בכל המבוך ה

 , כבונוס יציאה.ל קרבן שהוא זיההכ

 הרובוט יכול לזכות בנקודות נוספות באמצעות התגברות על המכשולים הבאים:

 20  על השיפוע טיפוסנקודות עבור 

 10  כל נקודת בדיקה שהוא עבר בהנקודות עבור 

 10  ירידה מהשיפוענקודות עבור 

 5  במפריםמעבר של כל אריח עם נקודות עבור  

 

 http://rcj.robocup.org/rescue.html: האתר הרשמי של רובוקאפ ג'וניור

 

 https://junior.forum.robocup.org: הפורום הרשמי של רובוקאפ ג'וניור

 
 

http://rcj.robocup.org/rescue.html
https://junior.forum.robocup.org/
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 זירה .1

 

 תיאור 1.1

 

 לשטחים תהיה רצפה אופקית וקירות בהיקף. שטחים מובחנים.מורכב מ להיותיכול ה הזיר סידור 1.1.1

 ות פתחים או שיפועים.ולים להיות מחוברים באמצעשטחים יכ 1.1.2

חבם עשוי להפחית את המרחב הזמין רו .ס"מ 15ובה הקירות שיוצרים את המבוך יהיה לפחות ג  1.1.3

 (1.3.2 -ו 1.1.5, 1.1.4ם )ראו עבור פתחים ומסלולי

 ס"מ. 30ם יהיה לפחות רוחב הפתחי 1.1.4

מעלות לכל היותר  25ס"מ והשיפוע שלהם יהיה בזווית של  30רוחב השיפועים יהיה לפחות  1.1.5

 מהמישור האופקי. השיפועים יהיו תמיד ישרים.

 רצפה 1.2

הרצפה יכולה להיות חלקה או עם מרקם )כמו לינולאום או שטיח( ויכולה לכלול מדרגות בגובה  1.2.1

 5יכולים להיות חורים על הרצפה )בערך בקוטר של  יחים."מ בחיבורים בין הארמ 3של עד 

 מ"מ( בכדי להדק את הקירות.

". אריחים שחורים יוצבו אקראית סהמייצגים מרחבים "אסורי כניבזירה אריחים שחורים  1.2.2

 בתחילת כל סיבוב. אריחים שחורים עשויים לא להיות מקובעים במלואם לרצפה.

עשויים לא להיות  כספיםמואריחים קה. מייצגים נקודות בדי )צבע כסף( בזירה אריחים מוכספים 1.2.3

 מקובעים במלואם לרצפה.

 שת הנוצרת על ידי הקירות.ס"מ, שמיושר לר 30על  30אריח מוגדר כריבוע בגודל  1.2.4

 

 מסלול 1.3

 

ות יים או לא להוביל לכניסה/יציאה. קירות שמובילים לכניסה/יציאה מכונים "קירהקירות עשו  1.3.1

 לינאריים". קירות שלא מובילים לכניסה/יציאה מכונים "קירות צפים".

 וח לתוך מבואה רחבה יותר מהמסלול., ויכול להיות פתמס" 29רוחב המסלול הוא  1.3.2

תחיל וממנו הוא צריך להממנו הרובוט , שביותר הוא אריח ההתחלה יצוניםהחהאריחים אחד מ 1.3.3

 בסיום הריצה.צריך לצאת 

צות למפות ממש לפני תחילת הריצה בכדי למנוע מהקבו קירות לשנותיף או , להוססירניתן לה 1.3.4

כנית הזירה. המארגנים יעשו ככל יכולתם בכדי לא לשנות את האורך או הקושי של מחדש את ת

 .ים שינויים אלוהמבוך כאשר הם מבצע
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 ומכשולים חורבות ,במפרים להפחתת מהירות 1.4

 .לכל היותר ס"מ 2יהיה הם ם לרצפה וגוביהיו מקובעי מהירות מפרים להפחתתה 1.4.1

 ס"מ. 1רבי יהיה לא יהיו קבועים לרצפה וגובהם המ הריסות 1.4.2

 לקיר. ותהריסות יכולות להיות צמוד 1.4.3

 :מכשולים 1.4.4

 .לפחות ס"מ 15יהיו בגובה של   1.4.4.1

 יהיו מורכבים מפריטים כבדים וגדולים. 1.4.4.2

 עשויים להיות מקובעים לרצפה. 1.4.4.3

 ית, פירמידה, כדורית או גלילית.יכולים להיות בכל צורה כולל מלבנ 1.4.4.4

ס"מ בין המכשול וקיר כל  20יכול להיות ממוקם בכל מקום כאשר נשארים לפחות מכשול  1.4.5

 שהוא.

שאר במקום שאליו הם הוזזו או נפלו ולא יוחזרו למצבם יהוזזו או הופלו חייבים להמכשולים ש 1.4.6

 במהלך הריצה.המקורי 

 

 קרבנות 1.5

 

 מחוממים וקורבנות נראים. קיימים שני סוגי קרבנות: קרבנות 1.5.1

 סמ"ר. 16לכל קרבן מחומם יהיה שטח פנים גדול מאשר   1.5.2

ס"מ מעל הזירה(. טמפרטורת  7רצפת הזירה )מרכזם יהיה בערך מים ליד קוהקרבנות ממ 1.5.3

 .40ºCלבין  28ºCהקרבנות מדמה טמפרטורת חום אנושית של בין 

הקרבנות המחוממים ורה של פרטהטמבין  10ºCהמארגנים ינסו לשמור על הפרש מינימלי של  1.5.4

 טמפרטורת הסביבה של הזירה.לבין 

אבל אינם קרבנות. חפצים  שלהם במראהעשויים להיות חפצים שדומים לקרבנות המחוממים  1.5.5

 די הרובוטים.על י אלו לא צריכים להיות מזוהים כקרבנות
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.  הם מודפסים ראו מחוברים לקי רבנות נראים הם אותיות גדולות באנגלית המודפסים על הקירק 1.5.6

)גופן בלי תגים כלומר בלי עיטורים בקצות  sans serifגופן מסוג וך שימוש בבצבע שחור, ת

האותיות מייצגות את המצב הרפואי של  ס"מ. 4בהם יהיה וג". Arielהאותיות( כמו למשל "

 .הקרבן

 Hקרבן ניזוק:  1.5.6.1

 Sקרבן יציב:  1.5.6.2

 U: א ניזוקקרבן של 1.5.6.3

 בזירה.קרבנות מחוממים  5יהיו לפחות  1.5.7

 יהיו יותר קרבנות מחוממים מאשר קרבנות נראים בזירה. 1.5.8

 לא יהיו ממוקמים על אריחים שחורים או אריחים עם מכשולים.לעולם קרבנות  1.5.9

 

 
 קיט הצלה   1.6

הוא מסמל כלים,  .באסון טבע שנלכדקיט הצלה מייצג חבילת בריאות בסיסית שמחולק לקרבן  1.6.1

קולט ומשדר אותות ה GPS, כמו הליך ההצלההיצע רפואי או התקנים שבהם משתמשים בת

 ר.וט כמו מקור או)טרנספונדר( או אפילו משהו פש

יגיע לקרבן, הוא צריך להישאר קרוב לקרבן אחרי ואנו צריכים לוודא שקיט ההצלה  היות 1.6.2

 דוגמא, הוא לא יכול להתגלגל הרחק מהקרבן או לנתר ולנוע הרחק מהקרבן.פריסתו. ל

 .3ס"מ 1יות נפח מינימלי של לכל קיט הצלה חייב לה 1.6.3

 קיטים של הצלה. 12רבי של רובוט יכול לשאת מספר מ 1.6.4

בוצה אחראית למערכת הקיטים שלה, כולל הבאת קיטים של הצלה לתחרות. קפטן הקבוצה כל ק 1.6.5

אחראי להטענת קיטים הצלה לרובוט של הקבוצה ואיסוף הקיטים מהזירה כשהשופט מורה 

 ום הריצה.לו/לה על כך אחרי סי
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 תנאי סביבה 1.7

הקבוצות חייבות  .ם המקומייםבתחרות יהיו שונים מהתנאים של זירות האימוני תנאי הסביבה 1.7.1

 להגיע מוכנות להתאים את הרובוטים שלהן לתנאים באתר.

 ים עשויים להשתנות בזירת ההצלה.תנאי תאורה ותנאים מגנט 1.7.2

ים על ידי כבלים מתחת ה שנוצרגמא כאללהיות מושפעת משדות מגנטים )לדו עלולההזירה  1.7.3

הכין את הרובוטים שלהן להתמודד עם הפרעות תכתיים(. הקבוצות צריכות ללרצפה או חפצים מ

 כאלו. המארגנים והשופטים יעשו כמיטב יכולתם למזער את ההפרעות המגנטיות החיצוניות.

שנוצרת מהבזק )לדוגמא כזו  לא צפויה  ברק אורעל ידי הפרעת  הזירה עלולה להיות מושפעת 1.7.4

הכין את הרובוטים שלהן להתמודד עם הפרעות כאלו. הקבוצות צריכות ל. הצופים(משל מצלמה 

 החיצוניות. רקי האורבהפרעות המארגנים והשופטים יעשו כמיטב יכולתם למזער את 

 התנגשותשרצפת הזירה כך ( תעשה כמיטב יכולתה להדק את הקירות לOC) ועדה המארגנתהו 1.7.5

 שפיע על הרובוט.תלא ממגע שנוצרת 

 .±5%של  (tolerance) לכל המידות בחוקים יש אפיצות 1.7.6

החום חתימת , הצורה או החפצים שהרובוט צריך לגלות יהיו מובחנים מהסביבה באמצעות הצבע 1.7.7

 שלהם.

 

 

 
 

 רובוטים .2

 

 בקרה 2.1 

 

או ט רחוק אסור השימוש בשל. )עצמאית( ובוטים חייבים להיות מבוקרים בצורה אוטונומיתהר 2.1.1

 . לרובוטוכו'( , תאלחוטיבצורה )באמצעות חיישנים, חוטים, מידע  העברתידנית או שליטה 

 .הקפטן הקבוצ ידי הרובוטים חייבים להתחיל את פעולתם באופן ידני על 2.1.2

אסור כל סוג של מיפוי מראש לפי חישוב  .אלגוריתמי ניווט מבוךמגוון בהרובוט יכול להשתמש  2.1.3

 (.בזירהאו הצבה של סממנים  גדרות מראש בהתבסס על מיקומים ידועיםצעדים. )תנועות מו

 לרובוטים אסור לגרום נזק לחלק כלשהו של הזירה בצורה כלשהי. 2.1.4

כפתור עצירה/הפסקה כך שתתאפשר בקלות עצירה/הפסקה שלהם על הרובוטים צריכים לכלול  2.1.5

 ל הרובוט.ש ותות לא חוקיפעול ידי קפטן הקבוצה בכדי למנוע נזק פוטנציאלי או

 

 בניה 2.2 

 ס"מ. 30היה יותר מ ר שיאסוגובה הרובוט  2.2.1

 נים כלשהם שיאפשרו לו "לראות" מעל הקירות.רובוט לא יהיה חיישן כלשהו או התקל 2.2.2

רה בין אם ניתן להשיגם בשוק או לבנות מחומ ,אבני בניהיתן להשתמש בכל קיט רובוט או נ 2.2.3

עבודה מקורית של  בצורה משמעותיתם כל וקודהם של הרובוט והבניה  נוןהתככל עוד גולמית, 

 . בהמשך( 2.5)ראו סעיף  התלמידים
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 ומכותב המסמך אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר

 במיוחדמשווקים ש כלשהם או רכיבי חיישניםקיטים רובוטיים לקבוצות אסור להשתמש ב 2.2.4

 יצייתו. רובוטים שלא ג'וניורשל רובוקאפ  תחרות ההצלהכלשהיא בעיקרית  הלהשלמת משימ

תייעץ הל צריכות קבוצות, האם קיים ספק כלשהו. ית מהתחרותלתנאי זה יעמדו בפני פסילה מייד

 לפני התחרות. ( TC) הועדה הטכנית של תחרות ההצלה ברובוקאפ ג'וניורעם 

בלבד. זה  class 1 and 2מסוג  השימוש בלייזריםמותר בטיחות המשתתפים והצופים,  עןלמ 2.2.5

ת להיות מסוגלות להראות דף קבוצות שמשתמשות בלייזרים חייבו ייבדק במהלך בחינת הרובוט.

 נתונים של החיישן.מידע/

היחידים האלחוטית סוגי התקשורת  םה ZigBeeוגם  BlueTooth Class 2, 3תקשורת  2.2.6

, יאלצו או אלחוטיתרובוטים שיש להם סוג אחר של תקשורת המותרים ברובוקאפ ג'וניור. 

לליגות רעה אפשרית פהאת פעולתה בכדי למנוע להפסיק לשתק והסיר אותה מהרובוט או ל

, אלחוטיתאם לרובוט יש ציוד לצורות אחרות של תקשורת ברובוקאפ. המתחרות אחרות 

רובוטים שלא יצייתו  את ההפעלה של התקשורת. /ניטרלהלהוכיח שהיא ניתקה חייבתהקבוצה 

  .מהתחרות מיידיתלעמוד בפני פסילה לכך עלולים 

ו נפילה מהזירה, יצירת מגע עם רובוט אחר, ארובוטים עלולים לגרום לעצמם נזק באמצעות  2.2.7

ועדה המארגנת לא יכולה לצפות את כל המצבים וה .באמצעות מגע עם מרכיבים בזירה

הקבוצות צריכות להבטיח שכל הרכיבים הפעילים על  האפשריים שבהם יתכן ויקרה נזק לרובוט.

מעגלים חשמליים ממגע של  ט מוגנים כיאות עם חומרים חסינים. לדוגמא, חייבים להגן עלהרובו

 ים ומרכיבים בזירה.אנשים וממגע ישיר עם רובוטים אחר

כאשר משנעים או מובילים סוללות, מומלץ להשתמש בשקיות בטיחות.  צריך לנקוט באמצעים  2.2.8

 ליפות של כימיקלים או אויר.סבירים בכדי להבטיח שהרובוטים ימנעו מקצר חשמלי וד

 :קבוצה 2.3

 .רשרובוט אחד בלבד על המגלכל קבוצה חייב להיות  2.3.1

 חברי קבוצה. 4 -ל 2בין כל קבוצה חייבת לכלול  2.3.2

 כל חבר קבוצה יכול להירשם רק לקבוצה אחת. 2.3.3

 וצריך להיות בעל תפקיד טכני מסוים. ולהסביר את העבודה של יצטרךכל חבר קבוצה  2.3.4

 .או הצלה סימולציה : הצלה קו או הצלה מבוךרות רק בליגה אחת קבוצה יכולה להתח 2.3.5

רובוקאפ ג'וניור לכל חברי הקבוצה צריך להיות גיל מתאים לפי מה שנקבע באתר של  2.3.6

 .rules/-general-http://junior.robocup.org/robocupjunior: הבינלאומי

הלך התחרות. על התלמידים להיות ריבוניים מנחים/הורים אינם רשאים להיות עם התלמידים במ 2.3.7

 של מנחה( במהלך השעות הארוכות של התחרות.או עזרה  פיקוחאיים )בלי ועצמ

 פיקוח 2.4

על ידי צוות שופטים לפני תחילת התחרות ובזמנים אחרים במהלך  הרובוטים יבחנו בקפידה 2.4.1

 .בחוקים אלו שתוארובכדי לוודא שהרובוטים עומדים באילוצים התחרות 

שהוא דומה מאוד לרובוט של קבוצה אחרת משנה קודמת או מהשנה הנוכחית ברובוט שימוש  2.4.2

 אינו חוקי.

, ן, תוקשלהם שונה הקבוצות מוטלת האחריות לבדיקה חוזרת של הרובוט שלהם, אם הרובוטעל  2.4.3

 ות.בזמן כלשהוא במהלך התחר םאו הותא

http://junior.robocup.org/robocupjunior-general-rules/
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 ומכותב המסמך אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר

שהבניה והתכנות של  בכדי לוודאהפעולה של הרובוט שלהם לגבי תלמידים יתבקשו להסביר ה 2.4.4

 .שלהם עצמית עבודה הםהרובוט 

למלא שאלונים ועשויים להתבקש שאלו שאלות לגבי מאמצי ההכנה שלהם, יתלמידים יה 2.4.5

 .ידאו למטרות מחקרווולהשתתף בראיונות מוקלטים ב

 לפני התחרות בכדי לאפשר לשופטים להתכונן טוב יותר אתרס בכל הקבוצות חייבות למלא טופ 2.4.6

 .צות לפני התחרותלראיונות. הוראות כיצד לשלוח את הטופס ימסרו לקבו

כל הקבוצות חייבות לשלוח את קוד המקור של התוכנה שלהם לפני התחרות. קוד המקור של  2.4.7

 .התוכנה לא ישותף עם קבוצות אחרות ללא רשות הקבוצה

ספרים לא ישותפו ל הקבוצות חייבות לשלוח את ספר התכנון ההנדסי שלהן לפני התחרות. הכ 2.4.8

אנו ממליצים בחום שהקבוצות ישתפו בפומבי עם זאת,  .עם קבוצות אחרות ללא רשות הקבוצה

קבוצות שיסכימו לשתף באופן פומבי את ספר התכנון ההנדסי  את ספר התכנון ההנדסי שלהן.

 רובוקאפ ג'וניור.  של הספר בפורום של שלהן, יזכו לפרסום

 הפרות 2.5

השינויים  שייושמועד בתחרות להתחרות המפר רובוט מההפיקוח ימנעו  ן של חוקיפרות כלשהה 2.5.1

 .בדיקהבהצלחה והרובוט יעבור  הנדרשים

לדחות לא יכולות קבוצות ויש לבצע את השינויים או ההתאמות בתוך לוח הזמנים של התחרות  2.5.2

 עוד הם מבצעים את ההתאמות.ב ריצה

 סיבוביפסל לאותו י וא(, הות/התאמיםיהמפרטים )אפילו עם שינו ם רובוט נכשל בעמידה בכלא 2.5.3

 )אבל לא מהתחרות(.

 .(. כללי התנהגות6ראו סעיף ) תחרות.במהלך השל מנחה כלשהי עזרה  אסורה 2.5.4

ה מהתחרות או מהריצה או עלולה לגרום להפסד פסיללעלולה לגרום כל הפרה של החוקים   2.5.5

 וסגניו השופטים, בעלי תפקיד רשמי, הועדה המארגנת או היו"ר נקודות לפי שיקול דעתם של

 של תחרות רובוקאפ ג'וניור העולמית.

 

 

 המשחק .3

 קהכנות לפני משח 3.1

במהלך בדיקה ו למשתתפים גישה לזירות האימונים למטרות כיולככל שיתאפשר, תהיה  3.1.1

 התחרות.

לשיקול דעתם של נתון  זה יהיהאימונים, לתחרות ולבלתי תלויות יעודיות יכאשר יוקצו זירות  3.1.2

 זירות התחרות.ב ת רובוטיםבדיק לאפשרהמארגנים אם 

 

 אנשים       3.2

קבוצה נוסף ל"עוזר  /ת" וחברקפטןל" שלהםמחברי הקבוצה  /תאחד מנותהקבוצות צריכות ל 3.2.1

קבוצה אלו תהיה גישה לזירת התחרות, אלא אם השופט הורה אחרת.  רק קפטן". רק לשני חברי 

 הקפטן יהיה רשאי לתפעל את הרובוט במהלך הריצה.

 רק כאשר נאמר לו/לה לעשות זאת על ידי השופט. , הקפטן יכול להזיז את הרובוט 3.2.2
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 ומכותב המסמך אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר

פחות לעמוד במרחק של לצריכים  זירת ההצלהבקרבת )וצופים כלשהם( ברי קבוצה אחרים ח 3.2.3

 ., אלא אם השופט הורה להם אחרתרובוט שלהם פעילבזמן שה ס"מ רחוק מהזירה 150

 .אסור לאף אחד לגעת בזירה במכוון במהלך ריצה בתחרות 3.2.4

 תחילת המשחק 3.3

מוכנה ובין אם לא. זמני או  ריצה מתחילה בזמן ההתחלה המתוכנן בין אם הקבוצה נוכחת 3.3.1

 .ההתחלה יפורסמו מסביב לאתר התחרות

מכל סיבה שהיא. כל ריצה  רגע שהתחילה ריצה, אסור לרובוט לעזוב את שטח התחרותמה 3.3.2

 דקות. 8ימשך זמן מרבי של ת

ת/שינוי תוכנת הרובוט בכדי להתאימה לקריאות כיול מוגדר כלקיחת קריאות חיישנים והתאמ 3.3.3

קבוצות יכולות לכייל את הרובוטים שלהם במיקומים רבים על הזירה ככל חיישנים אלו. 

 .בזמן הכיולמעצמם שיחפצו, אולם השעון ימשיך לפעול. הרובוטים לא רשאים לנוע 

ויות של מיפוי זירה ו/או מיקום הקרבנות. פעילשל המיפוי מוקדם המערב אסור לבצע כיול  3.3.4

 ידית של הרובוט מהריצה.ימוקדם יגרמו לפסילה מ

די לקבוע את המיקום של פאות בכ 6יה סטנדרטית בעלת ילפני תחילת הריצה, השופט יטיל קוב 3.3.5

יא תהיה קום האריחים השחורים לא ייחשף לקבוצה עד שהמי האריחים השחורים והכסופים.

שהשילוב של מיקום האריחים יוודאו (. השופטים 3.3.7להתחיל את הריצה )ראו  מוכנה

 השחורים בזירה הוא "פתיר" לפני שהרובוט יתחיל את הריצה.

 (.1.3.4 )ראו רות בזירה לפני שמתחילה הריצההשופט יכול לשנות כל אחד מהקי 3.3.6

  כסופים., השופט ימקם את האריחים השחורים והלאחר שהרובוט מתחיל 3.3.7

 לאחר שהתחילה הריצה, אסור לבצע כיול נוסף )זה כולל שינוי תוכנה/בחירת תוכנה(. 3.3.8

 

 יצהמהלך הר 3.4

 .של חלקים שנפלוכולל הרכבה מחדש , ניקודשנות/להתאים את הרובוט במהלך ריצת אסור ל 3.4.1

אסור לחבר יום הריצה. כל החלקים שהרובוט מאבד בכוונה או לא בכוונה יישארו בזירה עד לס 3.4.2

 .ניקודת קבוצה או לשופט להסיר חלקים מהזירה במהלך ריצ

. הרובוט אמור להכיר את הזירהכלשהו לגבי  וקדםלקבוצות אסור לספק לרובוט שלהן מידע מ 3.4.3

 .המגרש בכוחות עצמורכיבי 

 .כאשר מסתכלים מלמעלהאריח היותר מחצי מהרובוט נמצא בתוך פירושו ש אריח שביקרו בו"" 3.4.4

 ניקוד 3.5

 תי הפעולות הבאות בכדי לזהות בהצלחה קרבן:צע אחד או את שלבהרובוט יכול  3.5.1

ל מחוון ויזואלי דלוק ס"מ מהקרבן והבהוב ש 15שניות בתוך  5עצירה למשך  3.5.1.1

 .השניות 5במשך כל וכבוי 

 .ס"מ מהקרבן 15בתוך ( 3.5.3ופריסת ערכת הצלה )ראו  שניות 5ך למשעצירה  3.5.1.2

 חוון הויזואלי צריך להיות ממוקם במקום שבו הוא נראה בבהירות.הערה: המ
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 ואלי קולברג יונה גיא ,כל הזכויות שמורות לאסף פוניס ©

 ומכותב המסמך אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר

 יוענקו עבור כל זיהוי מוצלח של קרבן בזירה: נקודות 3.5.2

, כלומר י(נאלכסו אפילומוך לקיר לינארי )לקרבן שממוקם על אריח סנקודות  10 3.5.2.1

 .האריחים מספיב לקיר לינארי 6נות ב כל הקרב

 .עבור קרבן בקירות אחרים נקודות 25 3.5.2.2

 

 
 באיור למעלה, קוים אדומים מייצגים קירות צפים בעוד שקוים שחורים מייצגים קירות לינאריים.

נקודות  10לל שקרבנות של נקודות, וזה בג 10צפים שווים ק מהקרבנות על הקירות השימו לב שחל

מתכנן הזירה חייב לזכור  הדגמה. תולמטרהצבעים באיור הם רק יח קרוב לקיר לינארי. ממוקמים על אר

באמצעות  שיכולים להשתנות במהלך ריצההאריחים השחורים,  מיחוק זה כאשר הוא מחליט לגבי מיקו

 . רבי עקביבכדי לשמור על ניקוד מ ;יהיהטלת קוב

. מהקרבן ס"מ 15סה( קיט הצלה בתוך , הרובוט חייב לפרוס )נקודת פריבהצלחהלפרוס בכדי   3.5.3

רצפה, והיא אינה יצר את המגע הראשוני עם ה ההמיקום שבו קיט ההצל תהיהנקודת הפריסה 

 במנוחה. ום הסופי שבו קיט ההצלה נמצאקהמ

הנקודות ערכי וט הבא מגדיר את הפיר פריסה מוצלחת של קיט הצלה. לכל יוענקו נקודות 10 3.5.4

 ור:יכולים לצב קיטים של הצלהש

 רבי עבור פריסת קיט הצלה לכל קרבנות מחוממים: קיט הצלה אחד לכל קרבן. )מספר נקודות מ

 נקודות(. 10קרבן: 

 :קרבנות נראים 

o זוקים )ניH( שני קיטים הצלה :)רבי עבור פריסת קיט הצלה לכל קרבן: מספר נקודות מ

 נקודות(. 20

o ( יציביםS :)י עבור פריסת קיט הצלה רבקיט הצלה אחד לכל קרבן. )מספר נקודות מ

 נקודות(. 10לכל קרבן: 

o ( לא ניזוקיםU אפס :) לכל קרבן. קיט הצלה 
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 .הוי קרבן ועבור פריסת קיט הצלהזילרובוט יוענקו נקודות עבור  3.5.5

של 'פריסת קיטים הצלה  + מספר x 10 'זיהוי מוצלח של קרבן' של = מספר בונוס אמינות 3.5.6

כול להיות . עם זאת, בונוס אמינות יx 10קדמות' פחות מספר של 'חוסר הת, x 10מוצלחת' 

 .נקודות 0פחת רק עד מו

מעבר מוצלח של במפרים להפחתת מהירות. עבור כל אריח עם במפרים שהרובוט עבר, הוא  3.5.7

 נקודות. 5 -יזכה ל

ע. בכדי עבור טיפוס מוצלח על השיפו נקודות 20הצלחה בעליה על השיפוע. לרובוט יוענקו  3.5.8

האופקי התחתון לפני השיפוע עד לאריח  השיפוע, הרובוט צריך לנוע מהאריחלהצליח לטפס על 

 האופקי העליון אחרי השיפוע.

ע. השיפולתחתית  תמוצלח ירידהעבור  נקודות 10על השיפוע. לרובוט יוענקו  בירידההצלחה  3.5.9

השיפוע עד  של העליוןהאופקי  השיפוע, הרובוט צריך לנוע מהאריחדת מלרבכדי להצליח 

. ירידה מוצלחת פירושה שהרובוט יכול לעזוב את האריח השיפוע של התחתוןח האופקי לארי

 בלי עזרה.

עבור כל מעבר בנקודת בדיקה. ראו  קודותנ 10הצלחה בניווט לנקודת בדיקה. לרובוט יוענקו  3.5.10

 עבור הגדרה של ביקור באריח. 3.4.4סעיף 

. (3.5.1קרבן שזוהה בהצלחה )ראו  עבור כל נקודות 10בונוס יציאה מוצלחת. לרובוט יוענקו  3.5.11

יח ההתחלה, נשאר שם לזמן של לפחות מתקיים כאשר הרובוט חוזר לאר נוס יציאה" "בותנאי 

 שניות בכדי להשלים את הריצה. 10

 ות יוכרעו בהתבסס על הזמן שלקח לכל רובוט להשלים את הריצה.וויון בסיום. שוויון בתוצאש 3.5.12

ם רובוט חצה בהצלחה אריח עם במפר מספר פעמים, הוא יקבל לדוגמא, א ינתן ניקוד כפול.ילא  3.5.13

 ל האריח. אותו דבר חל לכל חוקי הניקוד האחרים.ניקוד רק פעם אחת עבור מעבר מוצלח ש

, אבל הוא נמצא 3.5.1עות השיטה שמתוארת בסעיף חוסר זיהוי. אם רובוט מזהה קרבן באמצ 3.5.14

מסירת מספר שגוי של . זה לא חל על נקודות 5ס"מ מהקרבן, יופחתו  15מחוץ לרדיוס של 

 קיטים הצלה לקרבנות נראים. מספר הנקודות הכולל לעולם לא יהיה פחות מאפס נקודות.

 חוסר התקדמות 3.6

 חוסר התקדמות קורה כאשר: 3.6.1

 .תקדמותקפטן הקבוצה מכריז על חוסר ה .א

בוט חת, הרונכשל בנסיגה מ"ביקור" באריח שחור. בכדי שנסיגה תחשב מוצל הרובוט .ב

צריך לנסוע לאחור בלי להסתובב בתוך האריח השחור )הוא צריך לנוע אחורה ישר 

 .3.4.4(. ראו הגדרה של ביקור באריח בחוק מתוך האריח השחור

 .גורם נזק לזירההרובוט  .ג

 בלי רשות מהשופט. או ברובוט של הקבוצה בזירהחבר קבוצה נוגע  .ד

)או האחרונה שבה הוא ביקר ודת הבדיקה נקחזור ל, הרובוט חייב לוסר התקדמותבמקרה של ח 3.6.2

הרובוט יכול להיות ממוקם בכל  . קה(לא הגיע לנקודת בדי אף פעם אריח ההתחלה אם הואל

 .3.4.4הרובוט ביקר בו ראו כיוון. להגדרה של אריח ש

קור המתח )כיבוי והדלקה של אחרי מצב של חוסר התקדמות, הקבוצה יכולה לאתחל את מ 3.6.3

לתת לרובוט , הת התוכנאכך לאתחל את התוכנה. אסור לקבוצה לשנות וכתוצאה מ הרובוט(

ן את הרובוט. הקבוצה חייבת להודיע לשופט לפני תחילת הריצה מה מידע לגבי הזירה, או לתק
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בלי  כאשר קורה מצב של חוסר התקדמות. הקבוצה חייבת לדבוק בשיטה זו יהיה ההליך שיבוצע

 קשר למצב.

 

 סיום המשחק     3.7

במקרה זה, קפטן הקבוצה חייב לציין קבוצה יכולה לבחור לעצור את הריצה מוקדם בכל זמן.  3.7.1

. הקבוצה תזכה בכל הנקודות שנצברו עד לבקשה את הריצה לשופט את רצון הקבוצה לסיים

 . לסיים את הריצה

 :הריצה תסתיים כאשר 3.7.2

 .חלף הזמן .א

  .קפטן הקבוצה הכריז על סיום הריצה .ב

 .ההתחלה ומקבל את בונוס היציאהחזר לאריח הרובוט  .ג

 פתוחה תהערכה טכני 4

 תיאור 4.1

קצה לכך. כל הקבוצות צריכות החידושים הטכניים שלכם יוערכו במהלך מסגרת זמן שתו 4.1.1

 להתכונן להצגה פתוחה במהלך מסגרת זמן זו.

יותר  מיועדת להיות ה הטכנית הפתוחההערכהשופטים יסתובבו ויהיו בקשר עם הקבוצות.  4.1.2

 "שאלות ותשובות". וירה שלובאשל שיחה רגילה באווירה 

להיות טכנית הפתוחה היא להדגיש את התחכום של החידוש. המטרה העיקרית של הערכה ה 4.1.3

או פתרון יוצא דופן, פשוט אבל כוון לחידושים טכנולוגיים בהשוואה לידע קיים, י יכול לדשנח

 .תוקיימ ותלמשימפתרון חכם, 

 היבטי ההערכה 4.2

 שתתמקד ב:טבלאית רכת הנחיות מעלהערכה תשמש  4.2.1

 יצירתיות .א

 תבונה .ב

 פשטות .ג

 תפקודיות .ד

 ול )אך לא מוגבלת ל( אחד מההיבטים הבאים:יכולה לכל שלכם ""העבודה  4.2.2

 במקום חיישן מוכן.של חיישן עצמית  יצירה .א

עצמאי  גוון רכיבי אלקטרוניקה בכדי ליצור מודולשמורכב ממבניית "מודול חיישן"  .ב

 .המספק תפקודיות מסוימת
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 .הרגיל אינהאבל  ת,א תפקודיישה יצירת המצאה מכנית .ג

 ן בעיה.כתיבה של אלגוריתם תוכנה חדש לפתרו .ד

העבודה שלהן. כל חידוש חייב להיות נתמך בתיעוד  אתהקבוצות חייבות לספק תיעוד שיסביר  4.2.3

 .לקראת יצירת ההמצאה מדויקיםתמציתי אך ברור. המסמכים חייבים להראות צעדים 

ים לכלול פוסטר אחד ויומן הנדסי אחד )ראו במסמך תבנית יומן הנדסי באתר המסמכים חייב 4.2.4

את מוכנות להסביר  יותצריכות לההבינלאומי לפרטים נוספים(. הקבוצות  רובוקאפ ג'וניור

 .עבודתן

 .להדגים את ההתנהלות הטובה ביותר שלכם בתהליך הפיתוח כיםצרי יםההנדסי ניםהיומ 4.2.5

, יכולות הרובוט, בקר ושפת קבוצה, מדינה, ליגה, תיאור הרובוטאת שם ה צריך לכלולהפוסטר  4.2.6

פיתוח, עלות נכללים ברובוט, שיטת הבניה, הזמן שנוצל לתכנות שבהם השתמשתם, החיישנים ש

 החומרים וזכיות בפרסים של הקבוצה במדינה שלה, וכו'.

חוקי הצלה קוים מנחים עשויים להתפרסם באתר רובוקאפ ג'וניור הבינלאומי הרשמי תחת  4.2.7

 יומן הנדסי(. תבנית)

 שיתוף 4.4

 .קבוצות האחרותשל ה מצגותמעודדים את הקבוצות לצפות בפוסטרים וה 4.4.1

בצורה מקוונת ות לפרסם את התיעוד והמצגת שלהן נדרש /פרסיםבתעודותהקבוצות הזוכות  4.4.2

 הועדה המארגנת/הועדה הטכנית.כאשר יתבקשו לכך על ידי 

 

 

 
 

 החלטות סותרות 5

 ר שופטועוז שופט 5.1

, אנשים הזירהכל ההחלטות במהלך המשחק נעשות על ידי שופט או עוזר שופט שאחראים על  5.1.1

 וחפצים המקיפים אותם.

 .הן סופיות/או עוזר השופט ומהלך המשחק, החלטות השופט ב 5.1.2

ף הניקוד. לקפטן יינתן זמן מרבי של דקה בסיום המשחק, השופט יבקש מהקפטן לחתום על ד 5.1.3

בשם יקוד ולחתום עליו. בחתימתו, הקפטן מקבל את התוצאה הסופית סקור את דף הנאחת ל

י דף במקרה של הבהרה נוספת, קפטן הקבוצה צריך לכתוב את הערותיו על גב וצה כולה.הקב

 הניקוד ולחתום עליו.

 :הבהרת החוקים 5.2

של הבינלאומית חברי הועדה הטכנית ק כלשהו, אנא צרו קשר עם אם נחוצה הבהרה לגבי חו 5.2.1

 .רובוקאפ ג'וניורב תחרות ההצלה

אפילו במהלך התחרות, הבהרה לגבי חוק כלשהו יכולה להיעשות על ידי  ,עם יש צורך בכך 5.2.2

 .הצלה של רובוקאפ ג'וניור (OC) בוועדה המארגנתו ( TC) ועדה הטכניתחברים בו
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 :נסיבות מיוחדות 5.3

של רובוט, ייתכן שהחוקים  ורות נסיבות מיוחדות, כמו בעיות שלא ניצפו או יכולותאם ק 5.3.1

יחד עם חברים זמינים  יותאמו על ידי יו"ר הוועדה המארגנת של תחרות רובוקאפ ג'וניור הצלה

 המארגנת, אפילו במהלך התחרות. והוועדה של הוועדה הטכנית

בוצות בכדי לדון בבעיות והתאמת החוקים ת קואם קפטן הקבוצה/מנחה/מורה לא מופיע לפגיש 5.3.2

 , זה ייחשב להסכמה.5.3.1מתואר בסעיף כ הם,הנובעת מ

 

 כללי התנהגות 6

 רוח התחרות 6.1

קאפ רובו של מטרות והחזוןיכבדו את ה (תלמידים ומנחים כאחד) צפים שכל המשתתפיםמ 6.1.1

 כמו שהוצגו בהצהרת המשימה שלנו. ג'וניור

בכדי להבטיח  מיים ימלאו את תפקידם ברוח האירועשופטים והנציגים הרשהמתנדבים, ה 6.1.2

 מהנה. ,ות היא אכן תחרותית, הוגנת והכי חשובשהתחר

 מהתחרות הוא מה שנחשב! םאין מדובר בניצחון או הפסד, אלא כמה למדת 6.1.3

 משחק הוגן 6.2

 .זק מכוון או חוזר למגרש, יפסלולנובוטים שיגרמו ר 6.2.1

 .זק למגרש, יפסלוני אדם שיגרמו להפרעה מכוונת לרובוטים או נב 6.2.2

 .בצורה הוגנת שתתףהצפים שהמטרה של כל הקבוצות היא למ 6.2.3

 :התנהגות 6.3

כל קבוצה אחראית לוודא לגבי הגרסא האחרונה של החוקים באתר הרשמי של רובוקאפ ג'וניור  6.3.1

 העולמי לפני הגעתה לתחרות.

ר הם המשתתפים צריכים להיות מודעים וזהירים לגבי אנשים אחרים והרובוטים שלהם כאש 6.3.2

 .מסתובבים באתר התחרות

טחי ההכנה של ליגות אחרות או קבוצות אחרות, אלא אם הוזמנו אסור להיכנס לש שתתפיםמל 6.3.3

 .באופן מפורש לעשות כך על ידי חברי קבוצות

דכן )לוחות זמנים, פגישות, הודעות, הכרזות, וכו'( הקבוצות יהיו אחראיות לבדיקת מידע מעו 6.3.4

תחרות על גבי לוחות מודעות באתר ו)אם יתאפשר( באתר ה ץיופ מידע מעודכןבמהלך האירוע. 

 המקומי ו/או באתרי תחרות רובוקאפ או רובוקאפ ג'וניור.

 ות.שתתפים שלא יתנהגו כיאות עשויים להתבקש לעזוב את הבניין ולהסתכן בפסילה מהתחרמ 6.3.5

ורשויות  רותתח, מארגני הנציגים רשמייםללים אילו יאכפו לפי שיקול דעתם של השופטים, כ 6.3.6

 .אכיפת חוק מקומיות

( כיוון שביום זה יתבצעו setupת נוכחות בזירה מוקדם ביום ההכנות )מצפים מהקבוצות להיו 6.3.7

תתפות, פעילויות חשובות. פעילויות אלה כוללות, אך לא מוגבלות ל: הרשמה, הגרלת הש

 ראיונות, פגישות קפטנים ומנחים.



 

 בעלי אתר הרובוטיקה הישראלי לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר
 בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה שייגרם במישרין או

 
 ואלי קולברג יונה גיא ,כל הזכויות שמורות לאסף פוניס ©

 ומכותב המסמך אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר

 מנחים 6.4

ם וחברי קבוצה בוגרים אחרים( לא רשאי , מתרגמיםמלווים מורים, הורים,, נחיםמבוגרים )מ 6.4.1

 .להימצא בשטח עבודת התלמידים

לאזור עבודת  קרובפיקוח,  ביכולתמספיק מקומות ישיבה למנחים שיוכלו להישאר  יסופקו 6.4.2

 .התלמידים

גם לפני  קבוצה שלהםלתקן או להיות מעורבים בתכנות הרובוטים של הות, לבנמנחים אסור ל 6.4.3

 .ך התחרותוגם במהל

ישנה, ילאזהרה בפעם הראשונה. אם זה  גרוםתתערבות מנחה ברובוטים או בהחלטות שופט, ה 6.4.4

 .הקבוצה מסתכנת בפסילה

לרובוט הרובוטים צריכים להיות בעיקר עבודה עצמית של התלמידים. כל רובוט שנראה זהה  6.4.5

 .אחר עלול להיקרא לבדיקה מחדש

 ויושרה אתיקה  6.5

 :םאת הדברים  הבאי ייסלחו. פעולות הונאה עשויים לכלול הונאה והתנהגות פסולה לא 6.5.1

 מנחה על התוכנה או החומרה של הרובוט)ים( של התלמידים במהלך התחרות.עבודת  .א

לעשות את  ןר להאסו ץ, אבלויעתת ל ותיותר יכולמנוסות/מתקדמות תלמידים ת וקבוצ .ב

 קבוצות אחרות. אחרת הקבוצה מסתכנת בפסילה.העבודה עבור 

התנהגות פסולה/ הונאה אחרי  אפ ג'וניור שומרת את הזכות לשלול פרס אם ניתן להוכיחרובוק 6.5.2

 .שהתקיים טקס הענקת הפרסים

אם ברור שמנחה מפר את כללי ההתנהגות במכוון, ובאופן שחוזר על עצמו מתקן ועובד על  6.5.3

ד בתחרויות יבמהלך התחרות, יאסר על המנחה להשתתף בעתשל התלמידים ובוט)ים( הר

 .בוקאפ ג'וניוררו

להיפסל מהתחרות. ישנה גם אפשרות לפסול חבר  תוקבוצות שיפרו את כללי ההתנהגות עלול 6.5.4

 .קבוצה יחיד מהשתתפות עתידית בתחרות

לקבוצה. במקרים חמורים או במקרים פחות חמורים של הפרות כללי ההתנהגות, תינתן אזהרה  6.5.5

 .ל מיידית ללא אזהרהחוזרים של הפרות כללי ההתנהגות, קבוצה עלולה להיפס

 שיתוף 6.6

שצריך לשתף כל פיתוח טכנולוגי ותכנית לימודים, היא העולמית  רובוקאפתחרויות הרוח של  6.6.1

 .אחרי התחרותם אחרים עם משתתפי

 .אחרי האירוע RoboCupJuniorל פיתוח יכול להתפרסם באתר האינטרנט של כ 6.6.2

ת בכדי לטפח תרבות של אנו מאוד ממליצים למשתתפים לשאול את חבריהם לתחרות שאלו 6.6.3

 ולוגיה.סקרנות וחקר בתחומי המדע והטכנ

 .כיוזמה חינוכית RoboCupJuniorזה מקדם את המשימה של   6.6.4

 

 

 

 


