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Ztratil se mi mĤj oblíbený plyšák! Kdo ho najde? No pĜece robot!
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Free Style – Volný styl
OtevĜeno všem nadšencĤm – v pĜehlídce robotických projektĤ se
pĜedhánČjí, kdo postavil nejzajímavČjšího, nejužiteþnČjšího nebo
nejlegraþnČjšího robota.
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Ketchup House – Sklad keþupu (Standard + KIT)
Dva roboty sbírají na hĜišti plechovky s keþupem; vyhrává ten, který
jich „domĤ“ pĜiveze nejvíc.
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Roboti mají za úkol co nejrychleji sledovat þernou þáru. Na dráze však
mohou být rĤzné pĜekážky – rozdvojení a spojení tratČ, pĜedmČty
na trati, nebo pĜerušená traĢ. UspČje jen ten, zdolá všechny pĜekážky.
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do cílové oblasti v rohu hĜištČ nejvíc?
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Havárie na silnici! PĜekážku je tĜeba odstranit, místo ĜádnČ oznaþit
a náklad naložit na náhradní vozidlo. Také je tĜeba do elektromobilĤ
doplnit baterie, a roboti tu jsou právČ na takovou pomoc.
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projede pĜedem urþený poþet kol.
Dráha je však plná zatáþek, což robotĤm závod velmi komplikuje.
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