
 
Международно състезание по роботика 

 
Френската асоциация „Планета на науките“ изпрати чрез нашата фондация 
покана към българските ученици и техните клубове за наука и техника за участие 
в международни състезания по роботика. Повече за самите състезания и 
възможността за регистрация за участие в тях може да прочетете в разширената 
информация 
 
 
 
Това е разширената информация 
Eurobot и Eurobot Junior са две събития, ориентирани към млади екипи по роботика 
от непрофесионалисти. Отборите могат да бъдат съставени от ученици в рамките на 
училищен проект, група приятели или независими клубове. Eurobot и Eurobot Junior 
споделят обща мисия: да позволят на младите хора да се включат в активно обучаващ 
процес и да приложат на практика своите знания и ноу хау. 
 
За Eurobot  
Възрастовият лимит е 30 години. Всеки отбор може да има един ръководител, за когото 
възрастовата граница не важи. Техническото предизвикателство е да конструира 
автономен робот, а по избор може да се конструира и втори такъв. 
 
За Eurobot Junior възрастовата граница е от 8 до 18 години, като в рамките на екипите 
може да има един ръководител, за когото това ограничение не важи. Техническото 
предизвикателство е да се построи робот с дистанционно управление, като може да се 
конструира и допълнителен втори автономен робот. 
 
Тема 
Тази година роботите се връщат назад във времето, за да преоткрият праисторията! В 
тази враждебна среда те ще трябва да имат стратегия и смелост, за да извършат 
задачите, които им предстоят… 
 
 
Задачи: 
 Роботите могат да хвърлят възможно най-много копия по мамути; 
 Роботите могат да оставят отпечатъците си; 
 Роботите могат да събират колкото могат повече плодове; 



 Роботите могат да минават през огън; 
 Роботите могат да уловят мамут. 
 
 

 
Преглед на игралното поле 

 
ВНИМАНИЕ: 
Задачите са независими една от друга и няма определена последователност, по която 
трябва да бъдат изпълнени. 
Никоя задача не е задължителна. Определете приоритетите си. 
 
Тук може да видите презентация на примерен проект: 
http://www.youtube.com/watch?v=-AwKW_XGgbI 
 
Игрално поле и действия 
Организаторите се ангажират с изграждането на игралното поле с максимална 
възможна точност. То ще бъде с размери 3 х 2 метра правоъгълна плоска повърхност. 
За Eurobot Junior плоскостта е с 10% наклон. 
 
Стартови зони 
Стартовите зони са разположени в задните ъгли на игралното поле. Роботите трябва да 
стартират в рамките на тези зони. Отборът отпада, ако никой от роботите не напусне 
стартовите зони да края на представянето му. 
 
Стенописи 
Роботите са артисти, съдейки по картините, намерени в пещерите им. 
Стените са вертикални панели покрити с Велкро. 
Роботите трябва да закачат картини на стените. 
 
Побеждаване на огъня 
В праисторията огънят бива опитомен. Роботите могат да укротят огъня за да се 
стоплят. 



 Огънят ще се бъде под формата на боядисани триъгълници. Роботите трябва да могат 
да хващат триъгълниците и да ги обръщат, както и да ги преместват. 
 
 
 
 
Събиране на плодове 
Ловенето на мамути и рисуването те изморява! А за пълноценно меню ни трябват и 
плодове. Хайде да ги съберем! 
Ще има 4 плодови дървета, намиращи се по края на игралното поле. По време на 
представянето всеки робот трябва да събере възможно най-много плодове и да ги 
отнесе до кошницата. 
 
Мамути 
Какво пътуване в праисторията ще бъде, ако няма мамути? 
Две пластини, разположени в задната част на игралното поле, ще представляват 
мамутите. Роботите могат да ловуват мамути като хвърлят по тях копия или мрежи по 
тях.  
 
Всеки отбор е длъжен да представи технически изследвания пред съдийската комисия. 
Целта на този документ е да представи кратко и ясно визията на вашя проект, като се 
фокусира върху две теми: обща информация и техническа информация. 
 
Всеки отбор трябва да представи и плакат, които да съдържа информация, свързана с 
проектирането на робота. Размерите му трябва да бъдат най-малко 594 х 841 мм. 
 
Роботите 
Всеки отбор има право да представи максимум два робота. Позволени са всички форми 
на енергийни източници вътре в роботите – батерии, гравитационна енергия и други. 
 
Пълните правила за участие може да намерите на адрес: 
http://www.eurobot.org/attachments/article/3/EurobotJunior2014_Rules_EN_Final_Version.p
df 
 
Въпроси може да задавате на referee@eurobot.org 
 
Регистрацията е отворено от 1 ноември 2013 до 31 януари 2014! 
Регистрацията се извършва чрез регистрационната система http://www.planete-
sciences.org/robot/poolzor/ 
 
 
 
 
  
 


