
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELIOHJE 
HUOMAA: Tämä on käännös alkuperäisestä englanninkielisestä  

ohjeesta ja saattaa sisältää joitakin sellaisia tulkintoja, jotka  

eivät ole yhteneviä alkuperäisen ohjeen kanssa.  

Kilpailutilanteessa alkuperäinen ohje on aina se, joka pätee. 
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PELI 

 
Pelihaasteiden kuvaus 
 
Haasteet pelataan pelikentällä, jonka kuva on sivun alareunassa. Taitohaaste, Ohjelmointihaaste ja 
Tiimihaaste käyttävät kaikki samaa kenttää samoin asetelmin. 
 
Tiimihaasteessa kaksi tiimiä muodostavat Tiimiparin, joka pyrkii yhteistyöllä ansaitsemaan 
mahdollisimman paljon pisteitä. Kummallakin tiimillä on kentällä oma robottinsa. Tiimihaasteessa 
robotteja ajetaan käsiohjauksella. 
 
Taitohaaste jaetaan kahteen osaan: ajohaasteessa yksi tiimi pyrkii itsenäisesti ansaitsemaan 
robotillaan mahdollisimman paljon pisteitä. Robottia ajetaan käsiohjauksella. 
Ohjelmointihaasteessa yksi tiimi pyrkii ansaitsemaan ohjelmoidulla robotillaan mahdollisimman 

paljon pisteitä. Käsiohjainta ei saa käyttää. 

 

Pelin tarkoituksena on ansaita mahdollisimman paljon pisteitä. Pisteitä ansaitaan kuljettamalla 

hubeja rakennusalueelle, poistamalla hubeja roikuntakehikosta sekä robotin roikuttamisella 

roikuntatangossa pelin lopussa.  

 

 

 

Kuva 1. Pelikentän aloituskokoonpano. 



 

 

 

VEX IQ Challenge Next Level sisältää seuraavat pelivälineet: 

- Seitsemäntoista (17) Hubia. 

o Viisitoista (15) oranssia hubia alkukokoonpanossa pelikentällä 

o Kaksi (2) keltaista hubia alkukokoonpanossa roikuntakehikon päällä 

- Kaksi (2) Rakennusaluetta 

- Yksi (1)  Roikuntatanko 

- Yksi (1) Parkkeerausalue 

 

Kuva 2. Pelikentän yleiskuva. Aloitusruudut (Robot Starting Position), Parkkeerausalue (Parking Zone), Rakennusalueet (Building 
Zone) sekä Käsiohjausalue (Driver Station) ovat kuvassa korostettuina. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Määritelmät 

Yhteistyö – Ennalta määrätty kahden tiimin muodostama 

tiimipari tekee yhteistyötä Tiimihaasteessa. 

Tiimihaastepisteet – Yhteispistemäärä, jonka kahden tiimin muodostama tiimipari ansaitsee 

Tiimihaasteessa. Molemmat tiimit saavat saman pistemäärän. 

Automaatio – Robotti, joka on ohjelmoitu tekemään kaiken itsenäisesti ilman minkäänlaista VEX IQ -

ohjainta. 

Sulkuviiva – Siniset ja/tai valkoiset VEX IQ -osat, jotka muodostavat rakennusalueen äärirajat. Katso 
kuvat 2 ja 3. 
 
Bonushubi: Yksi kahdesta keltaisesta hubista, joka sijaitsee pelin alkaessa Bonustapin päällä.  

 
Bonustappi: Yksi kahdesta VEX IQ -osista rakennetusta tapista, jotka sijaitsevat roikuntakehikon 
päällä. Poistamalla bonushubit torneista ansaitsee tiimi pisteitä. 
 
Rakennusalue: Yksi kahdesta ylöspäin rajattomasta alueesta, joka rajautuu sivusuunnissa 
sulkuviivoihin. Sulkuviivat ovat osa rakennusaluetta. Katso kuva 3. 
 

 
Ottelusta sulkeminen: Tiimin sääntörikkomuksesta saama rangaistus, jonka jälkeen tiimi ei voi enää 
ohjata robottia sekä ohjaajan on laskettava käsiohjain maahan. Ottelusta sulkeminen ei tarkoita 
tiimin diskausta.  
 
Diskaus – Rangaistus, joka annetaan tiimille sääntöjen rikkomisesta. Tiimi, joka diskataan 
Tiimihaasteessa saa nolla pistettä. Päätuomarin päätöksen mukaan jatkuvat rikkomukset ja 
diskaukset saattavat johtaa tiimin poistamiseen koko tapahtumasta. 
 

Kuva 3. Kentän rakennusalueiden kuvaus. 3D-mallinteet jatkuvat ylöspäin rajattomasti. 



 

 

Ohjaaja – Tiimin jäsen, joka on vastuussa robotin ohjaamisesta. 

 
Käsinohjaus: Ohjaaja ohjaa robotin liikkumista käsiohjaimella.  
Käsiohjausalue – Alue kentän vieressä, jossa ohjaajien täytyy pysyä koko haasteen ajan, elleivät he 
luvallisesti korjaa robottiaan laskettuaan ohjaimen käsistä. 
 
Ajohaaste: Ajohaasteessa tiimillä on kuusikymmentä (60) sekuntia aikaa ansaita pisteitä käsiohjatun 
robotin avulla. 
 
Kenttä: Koko pelikenttä, johon kuuluvat myös kentän reunat sekä pohjalaatat. 
 
Kenttäelementit – Kentän kehä, lattia, aloitustapit, hylly ja kaikki tukirakenteet.  
  
Pohja: Pelikentän reunojen sisäpuolella olevat pohjalaatat. 

 
Roikuntatanko: Vaakatasossa kentän keskellä sijaitseva keltainen putki. Roikuntatanko on 
roikuntakehikossa noin 406 mm (16”) korkeudella sekä on pituudeltaan noin 864 mm (34”) ja 
halkaisijaltaan noin 22 mm (0,86”). 
 

Matala roikunta: Robotti on matalassa roikunnassa, jos se riippuu roikuntatangossa 
koskematta kentän pintaan tai hubeihin. Tuomari voi tarkistaa robotin matalan 
roikunnan asettamalla paperinpalan robotin ja kentän pinnan väliin sekä poistamalla 
varovasti kosketusetäisyydeltä roikuntaa mahdollisesti tukevat hubit.  

 
Korkea roikunta: Robotti on korkeassa roikunnassa, jos yksikään hubi ei ole siihen 
kosketusetäisyydellä sekä on kokonaan vaakasuuntaisen tason yläpuolella, joka on 
samassa korkeudessa suoraan kentän pohjalta pystyssä olevan hubin yläreunan kanssa 
(noin 102 mm (4,0”)). Tuomari voi tarkistaa korkean roikunnan kuljettamalla hubin 
robotin alta tai vertaamalla robotin tasoa keltaisen 4-pistekyltin alareunan tasoon 
roikuntakehikossa. Roikunta voidaan tarkistaa myös poistamalla varovasti 
kosketusetäisyydeltä roikuntaa mahdollisesti tukevat hubit. Korkeaa roikuntaa ei voida 
pisteyttää matalaksi roikunnaksi.   



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Roikuntakehikko: VEX IQ -osista rakennettu rakennelma, joka sijaitsee kentän keskiosassa tukien 
roikuntatankoa. Bonushubit sekä tuomaroinnissa hyödynnettävät pistelaatat kuuluvat 
roikuntakehikkoon. 
 
Hubi: Ontto, lieriömäinen muovinen pisteytysväline, joita voidaan ohjailla robotilla sekä sen avulla 
hankkia pisteitä kuljettamalla niitä rakennusalueelle. Hubi on noin 102 mm (4,0”) korkea, 
halkaisijaltaan noin 127 mm (5,0”) leveimmästä kohdasta sekä 72 mm (2,84”) kapeimmasta 
kohdasta mitattuna. Hubi painaa noin 85g (0,187 lb).  
 
Peli: Ajohaaste, ohjelmointihaaste tai tiimihaaste. 
 

Kuva 4. Esimerkki matalasta roikunnasta. 
Huomaa: Robotti on irti pelikentän pinnasta 
sekä pistelaatan alareunan alapuolella. 

Kuva 5. Esimerkki korkeasta roikunnasta. Huomaa: 
Robotti on pistelaatan alareunan yläpuolella. 



 

 

Parkkeeraus: Robotti on parkkeerattu sen ollessa liikkumatta parkkeerausalueen rajojen 
sisäpuolella. 

 
Parkkeerausalue: Osa pelikentän pohjasta, joka sijaitsee roikuntatangon alapuolella, 
roikuntakehikon sekä rinnakkain roikuntatangon suuntaisesti kulkevien mustien viivojen rajaamalla 
alueella. Mustat viivat ovat osa parkkeerausaluetta, mutta roikuntakehikko ei ole. Katso kuva 2. 
 
Ohjelmointihaaste – Ohjelmointihaasteessa tiimillä on kuusikymmentä (60) sekuntia aikaa ansaita 
pisteitä ohjelmoidun robotin avulla ilman käsiohjainta. 

 
Poistettu: Bonushubi huomioidaan poistetuksi tornista, jos bonushubi ei kosketa tornia pelin 
lopussa. 

 
Robotti – Mikä tahansa alkuperäisistä ja virallisista VEX IQ -osista koottu laite, joka on läpäissyt 
katsastuksen ja jonka tiimi asettaa kentälle ennen haasteen aloitusta. 

 
Pisteytetty:  Hubi, joka on matalasti tai korkeasti pisteytetty. Katso kuvat 6-9. 

Matala pisteytys: Hubi on matalasti pisteytetty, jos se pelin lopussa täyttää seuraavat 
kriteerit: 
1. Hubi koskettaa sulkuviivaa tai pelikentän pohjaa ollessaan rakennusalueen sisällä. 
2. Hubi ei kosketa rakennusalueen ulkopuolella olevaa pelikentän pintaa. 
3. Hubi ei kosketa robottia. 
Huomio I: Enintään 4 hubia voidaan pisteyttää matalalla pisteytyksellä kullakin 
rakennusalueella. Mikäli yhdellä rakennusalueella on useampia hubeja, vain neljä 
arvokkainta (4) niistä voidaan pisteyttää. 

 
 Korkea pisteytys: Hubi on korkeasti pisteytetty, jos se pelin lopussa täyttää seuraavat 
kriteerit: 
1. Hubi on rakennusalueella. 
2. Hubi ei kosketa pelikentän pohjaa tai sulkuviivoja. 
3. Hubi ei kosketa robottia. 
4. Hubi koskettaa vähintään yhtä jo pisteytettyä hubia. 
Huomio II: Matalasti pisteytetty hubi, josta ei voi saada pisteitä yllä olevasta Huomio I 
johtuen, voidaan silti katsoa pisteytetyksi korkean pisteytyksen kohdan 4 
tarkoitukseen. 

 
 

 
 

 

 

 

 

Onko hubi pisteytettävä? Apukysymyksiä pohdintaan. 

- Koskeeko hubi robottia tai rakennusalueen ulkopuolella olevaa kentän pintaa? Jos vastaus 

molempiin on ei, tarvitsemme vielä pari lisäkysymystä. 

- Koskeeko hubi sulkuviivaan tai rakennusalueen sisässä olevaa kentän pintaa? Jos vastaus on 

kyllä, on hubi matalasti pisteytetty. 

- Jos hubi ei kosketa sulkuviivaa tai rakennusalueen sisässä olevaa kentän pohjaa, koskettaako 

hubi toista matalasti pisteytettyä hubia ja onko se kokonaan tai osittain rakennusalueella 

korkeussuunnassa rajattomasti jatkuvien 3D-mallinteiden (kuva 3) sisässä? Jos vastaus on kyllä, 

hubi on korkeasti pisteytetty. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Esimerkki matalasti pisteytetystä hubista. Hubi koskettaa rakennusalueen sisässä olevaa 
kentän pintaa (ja sulkuviivaa) sekä ei kosketa ollenkaan rakennusalueen ulkopuolella olevaa 
kentän pintaa. 

Kuva 7. Esimerkit matalasti pisteytetyistä hubeista (vaalea) sekä korkeasti pisteytetyistä 
hubeista (tumma). 

Kuva 9. Esimerkit matalasti ja korkeasti pisteytetyistä hubeista. Keltainen hubi on korkeasti 
pisteytetty, koska se on osittain 3D-mallinteiden rajaamalla rakennusalueella koskien toiseen 
pisteytettyyn hubiin. Korkeasti pisteytetty hubi ei myöskään koske rakennusalueen ulkopuolella 
olevaa pelikentän pintaa. 

Kuva 8. Esimerkit matalasti ja korkeasti pisteytetyistä hubeista sekä hubista, jota ei pisteytetä. 
Punaista hubia ei pisteytetä, koska se koskettaa pelikentän pohjaa rakennusalueen ulkopuolella. 



 

 

Taitohaaste – Taitohaasteessa yhdellä tiimillä kerrallaan on kuusikymmentä (60) sekuntia aikaa 

ansaita mahdollisimman paljon pisteitä yhdellä robotilla käsiohjauksella. 

Aloitusruutu – Kaksi noin 28 cm x 51 cm (11”x 20”) aluetta kentällä, joihin robotit sijoitetaan ennen 
haasteen alkamista. Aluetta rajaa mustien viivojen ulkoreunat sekä kentän reuna. Katso piirrosta 
jäljempänä (kuva 11). 
 
Peruskoulun oppilas – oppilas, joka opiskelee parhaillaan peruskoulussa. 
 
Alakoulun oppilas – oppilas, joka opiskelee peruskoulun luokilla 1-6. 

Yläkoulun oppilas – oppilas, joka on suorittanut alakoulun ja opiskelee yläkoulussa seitsemännellä 
tai kahdeksannella luokalla (yhdeksännen luokan oppilas ei voi osallistua virallisiin VEX IQ -
kilpailuihin). 
 
Tiimi – Kaksi tai useampi oppilas voi muodostaa tiimin. Tiimi luokitellaan alakoulun tiimiksi, jos kaikki 
tiimin jäsenet ovat alakoulun oppilaita (peruskoulun luokilla 1-6). Tiimi luokitellaan yläkoulun 
tiimiksi, jos yksikin sen oppilaista on yläkoulun oppilas (peruskoulun luokilla 7-8). Tiimit voidaan 
muodostaa yhden luokan oppilaista tai useiden luokkien oppilaista sekä eri koulujen oppilaista.   
 
Tiimipari – Tiimihaasteessa kaksi tiimiä muodostavat tiimiparin. 
 
Tiimihaaste – Kahden tiimin muodostama tiimipari pyrkii yhteistyössä omilla roboteillaan 

käsiohjauksella ansaitsemaan mahdollisimman paljon pisteitä kuudenkymmenen (60) sekunnin 

aikana. 

 

 

VEX IQ Challenge Next Level -säännöt 

Pisteytys 

- Matalasti pisteytetystä hubista rakennusalueella ansaitsee yhden (1) pisteen. 

- Korkeasti pisteytetystä hubista rakennusalueella ansaitsee kaksi (2) pistettä. 

- Bonustapista poistetusta bonushubista ansaitsee yhden (1) pisteen. 

- Matalasti pisteytetystä bonushubista ansaitsee kaksi (2) pistettä. 

- Korkeasti pisteytetystä bonushubista ansaitsee neljä (4) pistettä. 

- Parkkeeratulla robotilla ansaitsee yhden (1) pisteen. 

- Matalassa roikunnassa olevalla robotilla ansaitsee kaksi (2) pistettä. 

- Korkeassa roikunnassa olevalla robotilla ansaitsee neljä (4) pistettä. 



 

 

 

Turvallisuus 
 
Jos robotin toiminta tai sen osat vaikuttavat vaaralliselta tai se vahingoittaa kenttää, ihmisiä tai 

renkaita, tuomareiden harkinnalla tiimi voidaan sulkea ottelusta tai voidaan diskata kokonaan 

kilpailusta. Robotti täytyy käyttää uudelleen katsastuksessa, ennen kuin sen saa tuoda takaisin 

kentälle. 

Yleiset pelisäännöt 

Kunnioita kaikkia. Jokaisen oppilaan sekä tiimien kanssa työskentelevien aikuisten odotetaan  

toimivan kunnioittavasti sekä positiivisesti osallistuessaan VEX IQ Challengeen. Mikäli tiimin jäsenet 

ovat epäkunnioittavia tai töykeitä henkilökuntaa, vapaaehtoisia tai muita joukkueita kohtaan, heidät 

voidaan diskata seuraavasta pelistä. Tuomaristo ottaa huomioon myös joukkueen käytöksen sekä 

etiikan jakaessaan kilpailun palkintoja.  

VEX IQ Challengessa oppilaat tekevät joka tilanteessa kaikki kilpailuaan koskevat päätökset, aikuiset 

mentoroivat oppilaitaan tarvittaessa. VEX-yhteisö on ylpeästi positiivinen oppimisympäristö, jossa 

ketään ei kiusata, häiritä tai haukuta. Tiimien tulee välttää turhaa paineiden asettamista toisiin 

oppilaisiin tai tapahtuman vapaaehtoisiin. Haastavat tilanteet tulee nähdä opettavaisina 

kokemuksina, joissa opitaan positiivisia toimintatapoja sekä reilua urheiluhenkeä.  

Nämä säännöt ovat voimassa REC Foundationin käytösohjeen ohella. Käytösohjeen rikkominen 

voidaan tulkita yleisten pelisääntöjen vastaiseksi rikkeeksi. Rangaistuksena tiimi voidaan diskata 

käynnissä olevasta pelistä, tulevasta pelistä, poistaa koko kilpailusta tai (äärimmäisissä tilanteissa) 

koko kilpailukaudelta. Käytösohjeen alkuperäisessä muodossa löydät osoitteesta: 

 http://link.roboticseducation.org/recf_codeofconduct 

VEX IQ on oppilaskeskeinen toimintaympäristö. Opettaja voi avustaa oppilaita kiireellisissä 

tilanteissa, mutta opettajan ei koskaan tule työstää robottia tai ohjelmaa ilman oppilaidensa 

läsnäoloa sekä aktiivista osallistumista. 

Kuva 10. Esimerkki VIQC Next Level -alustasta kuvaten eri pistearvoja. 

http://link.roboticseducation.org/recf_codeofconduct


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun luet ja hyväksyt säännöt, muistathan, että järjenkäyttö on tärkeää ja erittäin suotavaa VEX IQ -

haasteissa. 

Haasteen alussa jokaisen robotin tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 

a. Robotti saa koskea ainoastaan pelikenttään. 

b. Robotin tulee mahtua 279 mm x 508 mm alueelle (11" x 20") 

c. Robotti saa olla enintään 381 mm (15") korkea. 

Sääntöjä rikkova robotti poistetaan haasteesta päätuomarin harkinnan mukaan. Tuomarin päätös 

poistaa robotti kentältä, ei tarkoita diskausta koko kilpailusta, päätös koskee ainoastaan oikeutta 

pelata kyseessä olevaa peliä.  

Haasteen aikana robotit eivät saa laajentua suuremmaksi kuin 279 mm x 508 mm (11" x 20"). 

Robotit saavat kuitenkin laajentua haasteen aikana korkeammaksi kuin 381 mm. 

Laajentumissäännön rikkomisesta tuomari voi antaa tiimille varoituksen, joka ei vaikuta peliin. 

Törkeät, pisteisiin vaikuttavat rikkomiset johtavat diskaukseen. Tiimit, jotka saavat monia 

varoituksia, voidaan poistaa tapahtumasta kokonaan päätuomarin harkinnan mukaan. 

Kohtuulliseen määrään ohjausta, opetusta ja neuvontaa kannustetaan – jopa oletetaan. Kukaan ei ole 

robotiikan mestari syntyessään! Haasteet tulisi aina kohdata oppimistilanteina. Aikuisten ei tulisi ratkaista 

niitä ilman oppilaidensa läsnäoloa sekä aktiivista osallistumista.  

Kun jokin menee rikki... 

…on opettajan sopivaa auttaa oppilaitaan tutkimaan vian lähdettä, sekä korjaamaan ongelmat.  

… opettajan ei ole sopivaa korjata robottia yksinään.  

Oppilaiden kohdatessa monimutkaisia ohjelmointihaasteita… 

… opettajan on sopivaa ohjata oppilaidensa ajattelua koodin loogiseen hahmottamiseen. 

… ei ole sopivaa kirjoittaa valmista koodia oppilaille kopioitavaksi. 

Kuva 11. Lähikuva Aloitusruuduista, joita on korostettu vihreällä värillä. 



 

 

Molemmilla tiimeillä tulee Tiimihaasteessa ja Taitohaasteessa olla kaksi ohjaajaa. Tiimit, joissa on vain 

yksi oppilas saavat luvan käyttää varaohjaajaa tapahtumassa. Yksikään oppilas ei saa kilpailun tai 

annetun ajanjakson aikana ohjata kahdessa eri tiimissä. 

Tiimihaasteen ja Taitohaasteen aikana robottia saa ohjata vain yksi ohjaaja kerrallaan käsiohjaimella. 

Ohjaaja ei saa ajaa robottia enempää kuin 35 sekuntia. Ohjaajaa on vaihdettava, kun peliaikaa on 

kulunut vähintään 25 sekuntia, mutta enintään 35 sekuntia. Ohjaaja, jolla ei ole ohjainta enää/vielä 

kädessä ei saa koskea ohjaimeen, joka on sen hetkisen ohjaajan kädessä. Tämän säännön 

rikkominen antaa varoituksen, joka ei vaikuta peliin. Törkeä pisteisiin vaikuttaminen johtaa 

diskaukseen. Tiimit, jotka saavat monia varoituksia, voidaan poistaa koko tapahtumasta 

päätuomarin harkinnan mukaan. 

Haasteen aikana ohjaajien tulee toimia käsiohjausalueella, elleivät he luvallisesti käsittele robottia. 

Ohjaajat eivät saa käyttää käsiohjainta lukuun ottamatta minkäänlaista muuta 

kommunikointilaitetta (mobiililaitetta, radiota tai muita) haasteessa. 

Haasteen aikana ohjaajat eivät saa koskettaa kenttää tai robottia. Tahallinen koskettaminen voi 
johtaa diskaukseen. Tahattomasta kosketuksesta ei rangaista, paitsi siinä tapauksessa, jos se 
vaikuttaa lopulliseen pistemäärään. Tällöin seurauksena voi olla tiimin diskaus päätuomarin 
harkinnan mukaan. 

 
Hubeja, jotka tippuvat kentältä, ei palauteta takaisin kentälle. 
 
Pisteet lasketaan heti haasteen jälkeen, kun kaikki esineet pöydällä ovat pysähtyneet. Mitään 
pisteisiin vaikuttavaa toimintaa, joka tapahtuu pelin päättymisen jälkeen (jos esimerkiksi robotit 
jatkavat liikkumista), ei lasketa. 
  

a) Tuomarit eivät tuomitessaan katso videoita tai kuvia pelatusta haasteesta. 
b) Mikäli haasteen pisteissä on joitain huomionaiheita, vain haasteen ohjaajat voivat 
keskustella tuomarien kanssa tilanteesta. Aikuiset eivät voi osallistua keskusteluun.  
c) Tämän säännön tarkoituksena on lopettaa ohjaajan vaikutus sekä robotin liike pelin 
lopussa. Jarrutilaa paikalla pysyäkseen hyödyntävä robotti (esimerkiksi pysyäkseen 
roikunnassa) on hyväksyttävää.   
  

Roboteista ei tarkoituksellisesti saa irrota osia haasteessa, eivätkä ne saa jättää mekanismejaan 
kentälle. Jos tarkoituksella tehty mekanismi, joka irtoaa robotista vaikuttaa peliin, tiimi diskataan 
tuomarin harkinnan mukaan. Toistuvat tällaiset tapaukset eri haasteissa voivat johtaa tiimin 
poistamiseen koko tapahtumasta. 
 
Robotit eivät saa tarttua tai kiinnittyä kenttämateriaaliin – poikkeuksena roikuntatanko. Strategiat, 
joissa mekanismit yltävät kentän molempiin reunoihin, jotta robotti voisi ottaa aluetta haltuunsa, 
ovat kiellettyjä. Tämän säännön tarkoitus on estää tiimejä vahingoittamasta kenttää ja 
kiinnittämästä itseään kenttään. Vähäinen tämän säännön rikkominen aiheuttaa varoituksen, joka ei 
vaikuta haasteen pisteytykseen. Törkeät pisteisiin vaikuttavat rikkomukset johtavat diskaukseen. 
Tiimit, jotka saavat monia varoituksia, voidaan poistaa koko tapahtumasta päätuomarin harkinnan 
mukaan. 



 

 

Huomio: Vaikka tartunta- ja roikuntakielto ei kosketa roikuntatankoa, 
roikuntakehikkoon tarttuminen tai kiinnittyminen on kiellettyä. Tahattomasta 
kosketuksesta roikuntakehikkoon roikuntaa tehtäessä ei rangaista. Robotit eivät saa 
tarkoituksellisesti tarttua tai kiinnittyä roikuntakehikkoon.  

 
  
 
 
Robottien täytyy olla suunniteltuja siten, että hubit saadaan niistä pois helposti ilman, että 
robotteihin tarvitaan sähkövirtaa tai käsiohjainta. 
 
Kentän koko voi vaihdella yhdellä tuumalla (25,4 mm), ellei toisin määritellä, joten tiimien on 
otettava tämä seikka huomioon robotin suunnittelussa ja rakentamisessa. 

 
Pelin uudelleen pelaamisesta päättävät tapahtuman järjestäjä ja päätuomari, mutta näin 

menetellään vain äärimmäisissä tilanteissa. 

Jos robotti menee täysin rajojen ulkopuolelle (pelikentän reunojen yli), jää jumiin, kaatuu tai 
muuten vain on avun tarpeessa, ohjaajat voivat noutaa ja asettaa robotin seuraavien ohjeiden 
mukaisesti: 
 

1. Aseta VEX IQ -käsiohjain maahan merkiksi tuomarille. 
2. Siirrä robotti aloituspisteeseen. 
3. Kaikki robotissa olevat hubit täytyy poistaa robotista, ja poistaa pelistä loppusuorituksen 

ajaksi. 
Huomio: Mitkä tahansa hubit aloitusruudussa voidaan poistaa edellyttäen, että niitä ei ole 
siirretty pisteytettäviksi ja niiden siirtäminen ei aiheuta strategisen edun ansaitsemista.  

 
Säännön tarkoitus on antaa tiimeille mahdollisuus korjata robotin hajonneita rakenteita, että se 
toimisi koko haasteen ajan. Tiimien ei kuulu antaa roboteilleen etuja vaihtelemalla osia ja 
korjailemalla. Jos tuomarit näkevät, että tiimi tekee tätä tahallaan, heidät diskataan haasteesta. 
 
Robotti ei saa suorasti eikä epäsuorasti pitää tai nostaa pelikentän pohjasta useampaa kuin yhtä (1)  
hubia kerrallaan. Useamman hubin työntäminen, tönäiseminen, vetäminen tai auraaminen 
samanaikaisesti pelikentän pohjaa, kehää tai sulkuviivaa pitkin ei ole rangaistava teko niin kauan, 
kun nämä hubit pysyvät kontaktissa pelikentän pohjan kanssa. Robotin kontrolloidessa useampaa 
hubia, jotka eivät kosketa pelikentän pohjaa (esim. kolmen päällekkäin kasatun hubin työntäminen), 
on rangaistavaa.  
 
Tämän säännön vähäinen, hetkellinen tai tarkoitukseton rikkominen, joka ei vaikuta pisteisiin, 
johtaa varoitukseen. Pisteytykseen vaikuttava rike johtaa pelistä diskaamiseen. Useita varoituksia 
saanut tiimi voidaan myös päätuomarin harkinnan mukaan diskata kilpailusta.  
 
 
 
 
 

Säännön olennaiset asiasanat ovat ”kiinnittyä” ja ”tukeutua”. Roikuntakehikkoon törmääminen roikuntaa 

tehdessä tai lattiaelementteihin hyödyntäminen asettautumiseen ovat molemmat sallittavia.   

 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tällä ohjekirjalla on kolme aikataulutettua päivitystä. Mitä tahansa tämän ohjekirjan sisällöstä 
voidaan tarvittaessa muuttaa, ohjekirja muuttuu viralliseksi 17. elokuuta 2018. Ohjekirjaan tehdään 
aikataulun mukaiset päivityksen myös 15. kesäkuuta 2018 sekä 5. huhtikuuta 2019. Aikataulun 
mukaisten päivitysten yhteydessä ei oleteta ilmestyvän suuria muutoksia, kannustamme tiimejä 
kuitenkin tarkistamaan viimeisimmät päivitykset sekä selvennykset osoitteesta:  
 
http://www.vexiqforum.com/ 

 
a) Pelisuunnittelukomitea pitää oikeuden tehdä muutoksia tähän ohjekirjaan 5. 

huhtikuuta 2019 huomioiden erityisesti VEX Robotics World Championships -kilpailut. 
Erityisesti tarkastelussa on pelikentällä olevien hubien määrä.  

 
Kysymykset & vastaukset -järjestelmä täydentää tämän ohjekirjan sisältöä. Järjestelmän kautta 
saatuja määritelmiä kilpailun säännöstöstä pidetään virallisina. Järjestelmän löydät osoitteesta: 
 
https://www.robotevents.com/VIQC/2018-2019/QA 
 

Tämä sääntö koskee pääsääntöisesti hubeja nostavia robotteja. Mikä tahansa hubeja nostavista 

mekanismeista voi nostaa ainoastaan yhden hubin kerrallaan. Mikäli robottisi on suunniteltu nostamaan 

ainoastaan yhden hubin kerrallaan, todennäköisesti et tule rikkomaan sääntöä.  

 

Kuva 12. Esimerkki useampaa irti pelikentän pinnasta olevaa hubia 
samanaikaisesti kuljettavasta robotista, joka tulkitaan 
sääntörikkeeksi. 

Kuva 13. Esimerkki useampaa hubia samanaikaisesti pelikentän 
pohjaa pitkin työntävästä robotista, tämä on sallittavaa. 

http://www.vexiqforum.com/
https://www.robotevents.com/VIQC/2018-2019/QA


 

 

ROBOTIN KATSASTUS 
 
Kuvaus 
 
Jokaisen robotin täytyy läpäistä katsastus hyväksytysti, ennen kuin se voi osallistua haasteeseen. 
Katsastuksen tarkoituksena on varmistaa, että robotit eivät ole sääntöjen vastaisia. Alustavat 
katsastukset tyypillisesti tapahtuvat tiimin rekisteröinnin tai harjoittelun aikana. Jokaisen joukkueen 
tulisi käyttää näitä peliohjeita ja sääntöjä oppaana katsastaakseen robotin alustavasti jo etukäteen. 
 

Määritelmä 
 
Robotti  –kuljettajan ohjaama laite, jonka VEX IQ -tiimi on suunnitellut ja rakentanut tekemään 
annettuja tehtäviä kentällä. Robotin voi rakentaa vain VEX IQ -osista sekä mekaanisista / 
rakenteellisista VEX Robotics by Hexbug -tuotelinjan osista. Muita osia ei sallita robotissa. Ennen 
haasteiden alkua, robotin on läpäistävä katsastus. Lisäkatsastuksia voidaan tehdä tapahtuman 
järjestäjän toimesta. 

 
Katsastussäännöt 
 
Tiimin robotin on läpäistävä katsastus, ennen kuin se voi osallistua haasteisiin. Katsastuksessa 
huijaaminen johtaa robotin hylkäämiseen koko tapahtuman ajaksi. 
 

a) Jos robottiin tehdään merkittäviä muutoksia katsastuksen jälkeen, se täytyy katsastaa 
uudelleen. 

b) Mikäli robotissa on useampia erilaisia kokoonpanoja, kaikki mahdolliset kokoonpanot 
on tuotava esille katsastuksessa, jotta robotti voidaan hyväksyä sääntöjen mukaiseksi. 

c) Tapahtuman järjestäjä voi pyytää tiimejä lisäkatsastuksiin. Tästä kieltäytyminen johtaa 
diskaukseen. 

d) Tuomarit tai katsastajat voivat päättää robotin olevan sääntöjen vastainen. Tässä 
tapauksessa sääntöjä rikkonut joukkue diskataan ja robotti siirretään sivuun, kunnes se 
läpäisee uusintakatsastuksen. 

 
VEX IQ -haasteessa tiimillä voi olla vain yksi (1) robotti. On tosin odotettavaa, että tiimit tekevät 
pieniä muutoksia robottiin tapahtuman aikana. VEX IQ -järjestelmä on tarkoitettu joustavaksi 
robotiikan kehitysalustaksi. VEX IQ -haasterobotissa on seuraavat osajärjestelmät: 

 
Osajärjestelmä 1: 
Mobiili robottialusta sisältäen pyörät, telaketjut tai muun mekanismin, jonka avulla robotti liikkuu 
pelikentällä. Mikäli robotti on rakenteeltaan kiinteä ilman pyöriä, luokitellaan sen runko silti tähän 
kategoriaan kuuluvaksi.  
 
Osajärjestelmä 2: 
Virta- ja ohjausjärjestelmä, joka sisältää VEX IQ:n virallisen akun, ohjausjärjestelmän 
keskusyksiköineen ja moottorit liikkumista varten. 
 



 

 

Osajärjestelmä 3: 
Lisämekanismit (ja niiden moottorit), joiden avulla hubeja voi siirrellä ja vältellä kentän esteitä. 
 
Ylhäällä annettujen ohjeiden mukaisesti: VEX IQ -haasteisiin osallistuvan robotin täytyy rakentua 
ainakin osajärjestelmistä 1 ja 2. Jos olet vaihtamassa kokonaisen osajärjestelmiä 1 tai 2, olet siis 
tehnyt uuden robotin, joka ei ole enää sallittu. 

 
a) Tiimit eivät saa osallistua haasteisiin yhdellä robotilla, samalla kun toista robottia kasataan 

tai muokataan 

b) Tiimit eivät voi vaihdella useamman robotin välillä. Tämä koskee esimerkiksi eri robottien 
käyttämistä taitohaasteissa sekä karsintaotteluissa.  

c) Ainoastaan yksi tiimi voi käyttää samaa robottia kilpailun tai kauden aikana. Kun tiimi on 
kisannut robotilla sille rekisteröidyn tunnuksen kanssa, se on heidän. Muut tiimit eivät voi 
kilpailla sen kanssa kuluvan kauden aikana.  

 

 

 

 

 

 
 
 
Osallistuakseen viralliseen VEX IQ -haastetapahtumaan, joukkueiden on rekisteröidyttävä 
robotevents.com -sivustolla. Rekisteröityessään joukkueet saavat VEX IQ -haasteen joukkuenumerot 
ja kaksi rekisterikilpeä. Jokaisella robotilla pitää olla VEX IQ -rekisterikilpi robotin kummallakin sivulla 
joukkueen numero selkeästi kirjoitettuna niihin. 
 

a) Rekisterikilvet lasketaan ei-toiminnallisiin koristeisiin, eikä niitä saa käyttää 
toiminnallisena osana robottia.  

b) Näiden rekisterikilpien tulee täyttää kaikki robottia koskevat säännöt.  
c) Rekisterikilpien tulee näkyä selkeästi koko ajan. Esimerkiksi rekisterikilpeä ei tule 

sijoittaa paikaan, joka peittyy helposti tavallisen pelin aikana. 

Sääntöjen tarkoituksena on taata kaikille tiimeille yksiselitteiset peliolosuhteet. Tiimien odotetaan (sekä 

kannustetaan) parantavan ja muokkaavan omaa robottiaan kilpailuiden välissä sekä tekemään 

yhteistyötä muiden joukkueiden kanssa parhaan mahdollisen lopputuloksen saamiseksi.  

Tiimi, joka tuo mukanaan tai kilpailee kahdella robotilla, väheksyy toisen tiimin erityispanosta, jotta yksi 

robotti selviäisi kaikista annetuista haasteista. Tiimi, joka jakaa yhden yhteisen robotin, on pienentänyt 

monirobotillisen tiimin hyödyt kokeakseen henkilökohtaisen suunnitteluprosessin sekä kehittääkseen oman 

robottinsa. 

Helpottaaksesi pohdintaa, onko robotti erillinen tuotos, hyödynnä osajärjestelmämääritelmiä. Järjen 

käyttäminen on myös toivottavaa. Jos voit laittaa kaksi robottia vierekkäin pöydälle ja ne näyttävät 

erillisiltä, silloin ne ovat.   

 

 

Kuva 14. VEX IQ Challenge -rekisterikilpi, johon on kirjoitettu VEX IQ Challenge -
joukkuenumero. 

http://www.robotevents.com/


 

 

 Jokaisen haasteen alussa robotin tulee täyttää seuraavat ehdot: 

 
a) Koskettaa vain pelikenttää. 
b) Mahtua 279 mm x 508 mm (11 ” x 20 ”) kokoiselle alueelle, joka rajautuu 

aloitusruuduksi.  
c) Olla matalampi kuin 381 mm (15 ”). 

 
Robotti ei saa laajentua 279 mm x 508 mm mittoja suuremmaksi missään vaiheessa ottelua. Robotit 
saavat kuitenkin laajentua korkeussuunnassa haasteen aikana määritellystä aloituskorkeudesta 
381mm.  

Huomaa:  Robotin rakenteen täytyy pysyä 279 mm x 508 mm kokoisella alueella. 
Tämä sisältää kaikki robotin liikkeet ääriasennosta toiseen. Esimerkiksi varsi, joka 
laajentuu näiden rajojen ulkopuolelle ottelun aikana, tekee robotista laittoman. 
Robotin aloituskokoonpanon täytyy haasteen alussa olla sama kuin robotin 
katsastuksessa tarkastettu kokoonpano ja olla sallituissa rajoissa. 

 
 
 
Huomaa: 279 mm x 508 mm rajoitus ei ole rajoitettu yhteen asemaan tai 
aloitusruutua 279 mm x 508 mm verrattavaan paikkaan. Esimerkiksi robotti, jonka 
mekanismi ulottuu kahdelle puolelle robottia on sallittu, kunhan robotti ei missään 
tilanteessa peliä ylitä 279 mm x 508 mm ulottuvuutta. 

 

  
 

Kuva 16. Robotti, jonka aloituskokonpano täyttää rajoitettuna 
vaadittavan kokovaatimuksen, mutta liikkuessaan kasvaa liian 
suureksi (kuva 16).  

Kuva 15. Nostovarren liikkuessa robotin äärimitat kasvavat liian 
suuriksi, vaikka aloituskokoonpano mahtuisi vaadittaviin mittoihin 
(kuva 15). Tämä ei ole sallittavaa.  

Kuva 18. Robotin rakenteelliset mekanismit, jotka voivat laajentua 
useampaan suuntaan ylittämättä missään kohtaa asetettuja 
rajaavia äärimittoja (kuva 18).  

Kuva 17. Robotin rakenteelliset mekanismit, jotka voivat 
laajentua useampaan suuntaan ylittämättä missään kohtaa 
asetettuja rajaavia äärimittoja (kuva 17). 



 

 

Robotin aloituskokoonpano pelin alussa tulee olla sama kuin katsastuksen yhteydessä hyväksytty 
kokoonpano sallituissa raja-arvoissa.  

a) Tiimien, jotka käyttävät useampaa kuin yhtä aloituskokoonpanoa, täytyy kertoa asiasta 
katsastajille ja heidän tulee katsastuttaa robotti sen eniten tilaa vievässä kokoonpanossa. 

b) Joukkueet eivät saa käyttää katsastamattomia kokoonpanoja pelien aloituksessa. 
 

Robotit saa rakentaa vain virallisista robotinrakennusosista VEX IQ:n tuotelinjalta, ellei tässä 
manuaalissa ole toisin mainittu. 

a) Alkuperäiset VEX IQ -tuotteet ovat saatavissa VEX Robotics -toimittajalta tai muilta 
virallisilta jälleenmyyjiltä. Suomessa www.vexrobotics.fi. Toimittajat voit tarkistaa 
osoitteesta: http://www.vexiq.com/ 

b) Jos katsastuksen aikana ilmenee epäilyksiä minkä tahansa rakenneosan aitoudesta, 
joukkueen on annettava todisteita katsastajalle osan alkuperästä. Tällaiset todisteet ovat 
esim. osanumeroita tai muita tulostettuja dokumentteja. 

c) Vain VEX IQ -osat, jotka ovat suunniteltu erityisesti robotin rakentamista varten, ovat 
sallittuja. Lisäosien käyttö niiden alkuperäisen käyttötarkoituksen ulkopuolella on vastoin 
sääntöjä (esimerkiksi pakkausmateriaalien tai pelikentän rakenteiden käyttö robotin osina). 

d) Osia VEX EDR- tai VEX PRO -tuotelinjoilta ei saa käyttää VEX IQ -robotissa. Osat, joilla on 
erillinen maininta yhteensopivuudesta eri tuotelinjojen välillä, ovat sallittuja. Listaus löytyy 
VEX Robotics -nettisivuilta. 

e) Mekaaniset/rakenteelliset osat VEX Robotics by HEXBUG -tuotelinjoilta, ovat sallittuja 
rakentamiseen. Sähköiset rakenneosat VEX Robotics by HEXBUG -tuotelinjoilta ovat 
laittomia VEX IQ -robotin rakenteissa. 

f) Myynnistä poistuneet viralliset VEX IQ -osat ovat sallittuja. Tiimin on tarvittaessa voitava 
todistaa osien alkuperä.  

g) 3D-tulostetut osat robotin rakenteissa eivät ole sallittuja. 
  
Virallisia VEX IQ-tuotteita toimittavat ainoastaan valtuutetut VEX Robotics -jälleenmyyjät. Suomessa 
verkkokauppa: www.vexrobotics.fi  
sekä oppilaitoksille: www.stepsystems.fi, myynti@stepsystems.fi 
 
Täydellinen listaus VEX IQ -sallittavista osista löytyy osoitteesta: 
https://www.vexrobotics.com/vexiq/competition/viqc-current-game 
 
Roboteissa saa käyttää seuraavia osia, jotka eivät ole virallisia VEX IQ -osia: 
 

a) Joukkueet voivat lisätä tapahtuman henkeen sopivia ei-toiminnallisia koristeita, jotka eivät 
vaikuta robotin toimivuuteen millään merkittävällä tavalla. Katsastajat päättävät siitä, onko 
koriste ei-toiminnallinen. 

• Kaikkia koristeita pitää olla tukemassa sallittu materiaali, joka antavat saman 
toimivuuden. (Esimerkiksi: jos robotissasi on iso paperiarkki, joka estää peliobjektien 
putoamisen robotista, robotissa täytyy olla myös virallinen osa, joka estää sen myös, 
vaikka paperiarkki poistettaisiin). 

• Myrkyttömän maalin käyttäminen koristeena on sallittavaa. Kuitenkin kiinnittävänä 
tai rakenteita tukevana maalikin tulkitaan toiminnalliseen tarkoitukseen.  

http://www.vexrobotics.fi/
http://www.vexiq.com/
http://www.vexrobotics.fi/
http://www.stepsystems.fi/
mailto:myynti@stepsystems.fi
https://www.vexrobotics.com/vexiq/competition/viqc-current-game


 

 

b) Kuminauhat, joiden pituus ja paksuus ovat samat kuin niiden, jotka tulevat VEX 
IQ -tuotelinjoilta, ovat sallittuja käyttää. 

VEX IQ -tuotteita, jotka julkaistaan kesken haastekauden, on sallittua käyttää.  
 

a) Joillakin uusilla osilla voi olla tiettyjä rajoitteita koskien niiden julkaisua. Nämä rajoitteet 
julkaistaan VEX Robotics -kotisivuilla osoitteessa: www.vexrobotics.com 

 
Robotissa saa käyttää vain yhtä VEX IQ -keskusyksikköä. 
 

a)  Keskusyksiköt, mikro-ohjaimet, tai muut sähköosat, jotka ovat osa VEX Robotics by 
HEXBUG-, VEX EDR-, tai VEX PRO -tuotelinjoja eivät ole sallittuja. 

• Paristopidike (228-3493) on ainoa poikkeus tähän sääntöön. 

b) Robotit saavat käyttää keskusyksikön kanssa vain VEX IQ 2,4GHz radiomoduulia tai VEX IQ 
Smart Radio -moduulia  

c) Ainoa sallittu tapa ohjata robottia Tiimihaasteessa tai Taitohaasteessa on VEX IQ -käsiohjain.  

Robotit voivat käyttää enintään kuutta (6) VEX IQ Smart Motor -moottoria. 

a) Suurempaa määrää moottoreita ei saa käyttää robotissa, vaikka niitä ei olisikaan kytketty 
keskusyksikköön. 

Ainoa sallittu sähkövoiman lähde on yksi alkuperäinen VEX IQ -akku tai kuusi (6) AA-paristoa VEX IQ -
paristonpidikkeessä (228-3493). 

a)  Lisäakkuja ei saa käyttää, vaikka niitä ei olisikaan kytketty. 

Osia ei saa muokata.  

a) Esimerkkejä muokkaamisesta ovat taivuttaminen, leikkaaminen, hiominen sekä 
sulattaminen. 

Seuraavia mekanismeja ja osia ei saa käyttää: 
 

a) Sellaisia, jotka voivat vahingoittaa pelikentän objekteja – erityisesti hubeja.  
b) Sellaisia, jotka voivat vahingoittaa toisia robotteja. 
c) Sellaisia, joihin sisältyy tahaton kietoutumisen riski.  

 
 
Robotti on läpäissyt katsastuksen, kun sille annetaan tunnus ”Hyväksytty” katsastajan toimesta: 
katsastusasiakirja on täytetty ja siinä on katsastajan sekä joukkueen jäsenen allekirjoitus. 
 
Tiimien on tuotava robottinsa kentälle valmiina haasteen aloittamiseen: akkujen tulee olla täyteen 
ladattuna sekä käsiohjaimen yhdistetty robottiin ennen kentälle asettamista. 
 

http://www.vexrobotics.com/


 

 

Tiimien on huolehdittava, että robottiin on ladattu VEXos -ohjelmiston viimeisin päivitys. Latauksen 
voi tehdä osoitteessa: www.vexiq/com/vexos  
 

KILPAILU 
 

VEX IQ -haasteiden kuvaus 
 
Tiimihaaste 
 

• Jokaisessa Tiimihaasteen pelissä on kaksi joukkuetta, jotka muodostavat Tiimiparin, ja 
kummallakin joukkueella on yksi robotti. Joukkueet pyrkivät yhteistyössä ansaitsemaan 
mahdollisimman paljon pisteitä kuudenkymmenen (60) sekunnin aikana. Joukkueiden 
ansaitsemat pisteet lasketaan yhteen ja kumpikin joukkue saa saman pistemäärän. 
Haasteeseen voi sisältyä harjoittelu-, karsinta- ja finaaliotteluita. Karsinnan jälkeen 
joukkueet pisteytetään tehokkuuden perusteella. 

• Tyypillisesti parhaat joukkueet osallistuvat finaaliotteluihin Tiimihaasteen voittajan 
määrittelemiseksi. Finaaliotteluihin osallistuvien joukkueiden määrän päättää 
tapahtuman järjestäjä. 

 
Taitohaaste 

• Taitohaasteessa on yksi tiimi kerrallaan kentällä omalla robotillaan. Tiimi yrittää 
ansaita mahdollisimman paljon pisteitä robotillaan kuudenkymmenen (60) sekunnin 
aikana. Taitohaaste jaetaan kahteen osaan: ajo- ja ohjelmointihaasteeseen. Osioiden 
tulokset pisteytetään yhteen.  

• Ajohaasteessa on yksi tiimi kerrallaan kentällä omalla robotillaan, jota ohjataan 
käsiohjaimella. Tiimi yrittää ansaita mahdollisimman paljon pisteitä robotillaan 
kuudenkymmenen (60) sekunnin aikana. 

• Ohjelmointihaasteessa on yksi tiimi kerrallaan kentällä omalla robotillaan, jonka 
tulee liikkua kentällä itsenäisesti ohjelmoituna. Käsiohjainta ei saa käyttää lainkaan, 
mutta se on oltava mukana. Tiimi yrittää ansaita mahdollisimman paljon pisteitä 
robotillaan kuudenkymmenen (60) sekunnin aikana. 

 
Voittajat palkitaan kaikissa haasteissa. Palkintoja jaetaan myös kokonaissuorituksesta sekä 
tehokkuudesta.  

 
Termit 
 
Diskaus – Rangaistus, jonka tiimi saa sääntörikkomuksesta. Pelistä diskattu tiimi saa tulokseksi nolla 
(0) pistettä. Diskattu tiimi saa tiedon päätöksestä päätuomarilta sekä tieto merkitään heidän 
arvostelupöytäkirjaansa. Päätuomarin harkinnan mukaan sekä päätöksellä useat perättäiset 
sääntörikkomukset voivat johtaa koko kilpailusta diskaamiseen. 
 
Finaaliottelu – Ottelu, jossa määritellään Tiimihaasteen voittajat. 
 
Harjoitusottelu – Ottelu, jossa ei lasketa virallisia pisteitä. Pelaavat joukkueet saavat mahdollisuuden 
harjoitella oikealla kentällä. 

http://www.vexiq.com/vexos


 

 

 
Karsintaottelu – Tiimihaasteottelu, jolla määritetään kilpailun tulostaulukkoa. Tulosten perusteella 
valitaan tiimit Finaaliotteluihin. 
 
Päätösaika – Jäljelle jäävä suoritusaika (näkyvissä esimerkiksi pelikellossa) ensimmäisen tiimin 
laskiessa käsiohjaimensa maahan Finaalien tasapelitilanteessa. Päätösaika pyöristetään lähimpään 
parilliseen lukuun. Esimerkiksi ohjaimen koskettaessa maata 13 sekunnin kohdalla, tulos 
pyöristetään 12 sekuntiin. Jos tiimit eivät päätä ottelua ennen pelikellon loppumista, kirjataan heille 
päätösajaksi 0 sekuntia.  
 

Tiimihaaste 
 
Harjoitusottelut   
 
Tapahtumassa harjoitteluotteluita voidaan pelata rekisteröinnistä (robotti on läpäissyt 
katsastuksen) aina joukkueiden tapaamiseen asti. Tapahtumassa pyritään siihen, että 
harjoittelumahdollisuudet olisivat kaikilla joukkueilla samat — yleensä ”ensimmäinen tulija - 
ensimmäisenä palveltava'' -tyyliä. Näitä otteluita ei pisteytetä, joten ne eivät vaikuta tuloksiin. 
 
Otteluiden aikataulutus 
 

• Otteluaikataulut tapahtumajärjestäjä julkaisee viimeistään tapahtuman 
avausseremoniassa. Aikataulusta tulee käydä ilmi seuraavat asiat: ketkä pelaavat, millä 
kentällä ja milloin. 
• Karsinnat alkavat heti avausseremonian jälkeen aikataulun mukaisesti.  
• Joukkueiden parit valitaan satunnaisesti. 
• Kaikki tiimit pelaavat yhtä paljon karsintaotteluita. 

o Joissain tapauksissa joukkuetta voidaan pyytää pelaamaan 
ylimääräinen karsintaottelu, mutta se ei vaikuta heidän tulokseen. 

 
Tiimihaasteen karsintasijoitukset 
    

• Peli pisteytetään ottelun lopussa. 
o Molemmat tiimit saavat saman pistemäärän, joka on kahden tiimin 

muodostaman Tiimiparin yhdessä 60 sekunnin haasteen aikana 
ansaitsema pistemäärä.  

• Jos ottelussa ei toisesta joukkueesta kukaan ole paikalla haasteen alussa, heidät 
tulkitaan poissaolevaksi sekä saavat tuloksekseen nolla (0) pistettä.  

o Tiimiparin pelaava osapuoli saa kaikki pelin aikana pisteytetyt pisteet.  
•  Karsintaotteluissa saadut pisteet summataan yhteen, nämä lisätään joukkueen 
kokonaispistemäärään. 
• Määrätty määrä karsintaotteluista ei vaikuta tiimin kokonaispistemäärään.  

o Kun tapahtumassa on 4-7 karsintaottelua, yksi (1) alin tulos 
poistetaan kokonaispistelaskusta. 

o Kun tapahtumassa on 8-11 karsintaottelukierrosta, kaksi (2) alinta 
tulosta poistetaan kokonaispistelaskusta.  



 

 

o Kun tapahtumassa on 12 tai enemmän karsintaottelukierroksia, 
kolme (3) alinta tulosta poistetaan kokonaispistelaskusta 

• Tiimit asetetaan paremmuusjärjestykseen keskiarvopistemäärän mukaisesti. 
Pistemäärä lasketaan poistamalla yllä olevan säännön mukaisesti huonoimmat 
tulokset kokonaispistemäärästä.  
• Joukkueet sijoittuvat kokonaispisteiden perusteella. Tasapisteet erotetaan: 

o Poistamalla kummaltakin seuraavaksi alin pistemäärä ja vertaamalla 
uudestaan. 

o Jos tulos on vieläkin tasan, poistetaan 2. alimmat pistemäärät. 
Pisteiden poistamista jatketaan tarvittaessa. 

o Jos tilanne on edelleen tasan, tietokone valitsee voittajan arpomalla. 
 

Tiimihaasteen fiinaliottelut 
 

• Karsintaotteluiden päätteeksi parhaat tiimit etenevät finaaleihin. 
• Kilpailujärjestäjä määrittää finaaliotteluiden määrän.  
• Finaaleissa 1. ja 2. parhaat tiimit muodostavat tiimiparin, 3. ja 4. parhaat tiimit 
muodostavat tiimiparin ja niin edelleen.  
• Alimman pistemäärän saavuttaneesta tiimiparista alkaen, tiimiparit pelaavat yhden 
finaaliottelun. Kun finaaliottelut on pelattu, suurimman pistemäärän saanut tiimipari 
voittaa. Toiseksi suurimman saanut tiimipari on 2. sijalla ja niin edelleen. 
• Mikäli 1. sijan pistetilanne on tasan finaaleiden päätyttyä, pelaavat molemmat 
tiimiparit tasauspelin. Alhaisemmalla pistemäärällä finaalipaikan saavuttanut tiimipari 
aloittaa, korkeamman pistemäärän saavuttanut tiimi jatkaa. Suurimman pistemäärän 
tasauspelissä saanut tiimipari voittaa Tiimihaasteen.  

o Mikäli tasauspelin tulos on tasapeli, suuremman päätösajan 
saavuttanut joukkue voittaa.  

o Mikäli tilanne on tasan 1. tasauspelin jälkeen sekä molempien 
tiimiparien päätösaika on sama, pelataan uusi tasauskierros samalla 
tavalla: molemmille tiimipareille 2. tasauspeli samassa järjestyksessä, 
suoritetaan päätösaikojen vertailu.  

o Mikäli tilanne on edelleen tasan kahden tasauskierroksen (tasauspeli 
& päätösajan vertailu), julistetaan korkeamman pistemäärän 
kokonaispistemäärän kerännyt tiimipari voittajaksi (näin ollen 
alhaisemmalla pistemäärällä finaaliin päässeen joukkueen tulee 
finaalin aikana ohittaa toinen tiimipari voidakseen voittaa) 

• Mikäli jonkin muun sijoituksen pistetilanne tasan finaaleiden päätyttyä, korkeamman 
kokonaispistemäärän kerännyt tiimipari sijoittuu tulostaulukossa ylemmälle sijalle. 
Esimerkiksi tiimipareilla #4 ja #6 on molemmilla 3. sijaan oikeuttava pistemäärä 
finaalipelistä. Näin ollen korkeamman kokonaispistemäärän kerännyt #4 -tiimipari 
sijoittuu 3. sijalle sekä #6 -tiimipari 4. sijalle.  
 

Tiimihaasteen säännöt   
 
Tuomareilla on kaikki valtuudet sekä päätösvalta tapahtuman aikana — kaikissa haasteissa. Heidän 
sanansa on kaikissa tilanteissa viimeinen. 



 

 

a) Tuomarit tai muut kilpailutoimitsijat eivät katso kuvia tai videoita ratkaistessaan 
kiistatilanteita.  

b) Tuomarit arvioivat sekä pisteyttävät ottelun välittömästi pelin päätyttyä. Mikäli 
pistemäärässä on jotakin epäselvää vain robotin ohjaajat voivat puuttua siihen: aikuisilla ei 
ole oikeutta osallistua keskusteluun tuomarin kanssa. Kun pelikenttä on valmisteltu 
seuraavaa peliä varten, tiimi ei voi enää vaikuttaa saamaansa pistemäärään! 
 

Ainoat tiimin jäsenet, jotka saavat olla kentän läheisyydessä pelien aikana, ovat robotin ohjaajat: 
heidät erottaa sinivalkoisesta Driver-merkistä. Näitä merkkejä voi vaihdella, ei kuitenkaan ottelun 
aikana. 
 
Ottelun aikana kentällä pelaavat kaksi joukkuetta muodostavat yhdessä tiimiparin.  
 
Aikalisät eivät ole mahdollisia karsinta- tai finaaliotteluissa.  
 
Mikäli tiimipari haluaa karsinta- tai finaaliottelussa lopettaa pelin ennen pelikellon soimista, tulee 
heidän asettaa käsiohjaimet maahan merkiksi tuomarille. Tämän jälkeen tuomari ilmoittaa tiimeille 
pelin päättyneen sekä pisteyttää pelatun pelin. 
 

a) Mikäli kyseessä on finaalin tasauspeli, kirjataan myös tiimiparin päätösaika.  
 
Useissa tapahtumissa kenttä on asetettu lattialle. Osa järjestäjistä saattaa sijoittaa kentän pöydän 
päälle tai muulle alustalle. 2019 VEX IQ Suomenmestaruuskilpailussa sekä VEX Robotics World 
Championship 2019-tapahtumassa kentän pinta on noin 46 cm korkeudella lattiasta. 
 

Taitohaaste 
 
Taitohaasteen säännöt 
 
Kaikki tämän peliohjeen Peli-osiossa esittelyt säännöt pätevät Taitohaasteessa ellei toisin ole 
mainittu.  
 
Taitohaasteen alussa robotti sijoitetaan toiseen pelikentän kahdesta (2) aloitusruudusta.  
 
Taitohaasteen pisteytys 
 
Pisteytys on sama kuin Peli-osiossa jäsennelty pisteytysjärjestelmä. 
 

- Matalasti pisteytetystä hubista rakennusalueella ansaitsee yhden (1) pisteen. 

- Korkeasti pisteytetystä hubista rakennusalueella ansaitsee kaksi (2) pistettä. 

- Bonustapista poistetusta bonushubista ansaitsee yhden (1) pisteen. 

- Matalasti pisteytetystä bonushubista ansaitsee kaksi (2) pistettä. 

- Korkeasti pisteytetystä bonus hubista ansaitsee neljä (4) pistettä. 

- Parkkeeratulla robotilla ansaitsee yhden (1) pisteen. 

- Matalassa roikunnassa olevalla robotilla ansaitsee kaksi (2) pistettä. 

- Korkeassa roikunnassa olevalla robotilla ansaitsee neljä (4) pistettä. 



 

 

 
 
 
Taitohaasteen menettelytapa 
 

• Taitohaasteessa pelikenttä on samanlainen kuin tämän ohjekirjan Peli-osiossa kuvattu 
kokoonpano. 
• Tiimit pelaavat Taitohaasteen ensimmäinen tulija - ensimmäinen palveltava -tyylillä. 
• Tapahtumajärjestäjä määrittää, kuinka monta Taitohaastetta kukin joukkue voi 
suorittaa. 
• Taitohaasteessa yhtä robottia ohjaa aina kaksi ohjaajaa. Ohjaajien pitää vaihtaa 
ohjainta 25 sekunnin ja 35 sekunnin välissä. Jos tiimissä on vain yksi ohjaaja, hän voi 
ohjata robottia maksimissaan 35 sekuntia. 

 
Ohjelmointihaasteen erikoissäännöt 
 
Tiimi voi ohjelmointihaasteen aikana käsitellä robottia niin monta kertaa kuin kokevat tarpeelliseksi. 
 

a) Käsitellessään robottia tiimin pitää välittömästi tuoda se takaisin aloitusruutuun.  

• Aloitusruudussa tiimi voi säätää robottia haluamallaan tavalla sisältäen 
keskusyksikön käsittelemisen sekä sensoreiden aktivoimisen. 

b) Mikäli robotti käsittelee parhaillaan hubia, kun ohjaaja koskettaa sitä, hubi on poistetaan kokonaan 
loppupelin ajaksi. 

c) Mikäli aloitusruudussa on hubeja robottia siirrettäessä, voidaan hubit siirtää pois alueelta. Hubeja ei 
saa siirtää pisteytetyiksi tai merkittävää strategista hyötyä tiimille antaviksi.  

Tiimien on tuotava VEX IQ -käsiohjaimensa kentälle, vaikka ohjelma käynnistetään sensorin tai 
keskusyksikön napin kautta. Käsiohjain ei saa olla kytkettynä robottiin ohjelmointihaasteen aikana, 
käsiohjaimen tulee olla sammutettuna haasteen aikana.  
 

a) Koska ohjelmointihaasteessa ei käytetä käsiohjausta, pelikentälle robotin kanssa vaaditaan 
vain yksi ohjaaja. Tiimi voi kuitenkin osallistua haasteeseen halutessaan kahdella ohjaajalla. 
Tiimin tulee kuitenkin muistaa, että muut jäsenet eivät saa vaikuttaa suoritukseen 
pelikentän ulkopuolelta.  

 
Taitohaasteen pisteytys 
 

• Jokainen tiimi pisteytetään yllä jäsenneltyjen pisteytyssääntöjen mukaisesti.  
• Tiimit sijoitetaan paremmuusjärjestykseen heidän korkeimpien taitohaastepisteiden 
(ajo- ja ohjelmointihaaste) mukaan. Tiimi, jolla on korkein yhteenlaskettu pisteiden 
summa, voittaa yhdistetyn taitohaasteosion. 
• Jos kahdella tai useammalla tiimillä on sama yhteenlaskettu taitohaasteen pisteiden 
summa, ratkaistaan tilanne katsomalla joukkueiden seuraavaksi korkeimpia 
ohjelmointihaasteen pisteitä. Mikäli tilanne on edelleen tasan, katsotaan seuraavaksi 



 

 

joukkueiden seuraavaksi korkeimpia ajohaasteen pisteitä. Tätä jatketaan niin kauan, 
kunnes tiimien välille syntyy piste-ero. 
• Jos piste-eroa ei edelleenkään synny, toisin sanoen molemmilla tiimeillä on 
täsmälleen samat pistemäärät kaikista ajo- ja ohjelmointihaasteiden peleistä, 
ratkaistaan taitohaasteen voittaja suurimmalla ohjelmointihaasteen 
kokonaispistemäärällä seuraavien kriteereiden mukaisesti seuraavassa järjestyksessä:  

o Korkeasti pisteytettyjen hubien sekä bonushubien 
kokonaispistemäärä 

o Matalasti pisteytettyjen hubien sekä bonushubien 
kokonaispistemäärä 

o Korkean roikunnan kokonaispistemäärä 
o Matalan roikunnan kokonaispistemäärä 
o Parkkeerauksen kokonaispistemäärä 

• Mikäli piste-eroa ei vieläkään synny, verrataan tiimien ajohaasteessa ansaitsemia 
pisteitä yllä olevan kriteeristön mukaan. 
• Mikäli tilanne on edelleen tasan, tapahtumajärjestäjä voi harkintansa mukaan sallia 
tiimeille yhden ratkaisevan ottelun tai molemmat joukkueet voidaan julistaa 
voittajiksi.  

 

 


