
Racecar Challenge – Κανονισμός 

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν ομάδες, που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Αντιπροσωπεύουν κάποιο σχολείο και ο προπονητής τους είναι εκπαιδευτικός σε αυτό το σχολείο. 

 Τα μέλη των ομάδων είναι μαθητές Γυμνασίου. Τα μέλη μπορούν να φοιτούν σε διαφορετικές 
τάξεις του Γυμνασίου ή στις τάξεις με τις αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες σε σχολεία με εκπαιδευτικά 
συστήματα άλλων χωρών. 

 Διαθέτουν το ρομποτικό όχημα, όπως ακριβώς καθορίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του BWSI, 
καθώς ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί δια ζώσης. 

 Έχουν ολοκληρώσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Beaver Works Summer Institute 

miniRACECAR  το αργότερο, μέχρι τις 15 Ιουνίου 2022. 

 Αποτελούνται από 2-4 άτομα.  

 

Σημείωση: Ένα σχολείο μπορεί να συμμετάσχει με περισσότερες από μία ομάδες στον 

διαγωνισμό. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετάσχει σε μία μόνο ομάδα.  

 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:  

Η διαδικασία εγγραφής των μαθητών και των καθηγητών τους για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό ξεκινά στις 

15 Νοεμβρίου 2021 και λήγει στις 16 Ιανουαρίου 2022. Η εγγραφή θα γίνει πρώτα στην ενότητα Εγγραφές 

στην ιστοσελίδα του Pierce - the American College of Greece και, αφού ολοκληρωθεί, οι συμμετέχοντες θα 

λάβουν επιβεβαίωση και τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εγγραφή τους στη σελίδα του Beaver Works 

Summer Institute για το διαδικτυακό πρόγραμμα miniRACECAR. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί 

σε λίγες ημέρες.  

  

3. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση. 

4. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

Ομάδα που επιθυμεί ακύρωση της συμμετοχής της θα το δηλώνει με μήνυμα στο racecar@acg.edu. 

5. ΒΡΑΒΕΙΟ:  

Πρώτος Νικητής: 

Η ομάδα που θα πάρει την πρώτη θέση στον ελληνικό διαγωνισμό, θα έχει την ευκαιρία να εκπροσωπήσει 

τη χώρα μας μαζί με τον καθηγητή της στον διεθνή διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στο Beaver Works Summer 

Institute του Massachusetts Institute of Technology (MIT) στις ΗΠΑ, τον Αύγουστο του 2022. Επίσης, η 

νικήτρια ομάδα θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει, πριν τον τελικό διαγωνισμό, την τελευταία 

εβδομάδα του θερινού προγράμματος του BWSI στις εγκαταστάσεις του. Την νικήτρια ομάδα θα συνοδεύσει 

ένας και μόνο προπονητής. 

 

 

 

mailto:racecar@acg.edu


Δεύτερος & Τρίτος Νικητής: 

Οι ομάδες που θα διακριθούν στη δεύτερη και τρίτη θέση θα λάβουν πιστοποιητικό που θα αναφέρει την 

κατάταξή τους. 

 

Οι υπόλοιπες ομάδες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής. 

 

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Η τελική πρόκληση θα αποτελείται από δύο στάδια: 
 

1. Το πρώτο στάδιο αποτελείται από τέσσερις χρονομετρημένες δοκιμασίες, όπου οι ομάδες θα 
κατατάσσονται με βάση το χρόνο που θα ολοκληρώσουν την πίστα, παίρνοντας πόντους 
ανάλογα με τη θέση τους.  

2. Το δεύτερο στάδιο είναι ένα μίνι grand prix στο οποίο θα συμμετάσχουν οι οχτώ πρώτες ομάδες 
με βάση την κατάταξη που θα προκύψει από το πρώτο στάδιο. 

 
Στάδιο 1 Χρονομετρημένες δοκιμασίες 
 
Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα θα κληθούν να τρέξουν σε τέσσερις πίστες όπου και θα χρονομετρηθούν. Οι 
τέσσερις πίστες είναι: 
 

1. Line Following: Τα αυτοκίνητα θα πρέπει να ακολουθήσουν μια γραμμή συγκεκριμένου 
χρώματος από την έναρξη μέχρι τον τερματισμό έχοντας συνεχώς την γραμμή ανάμεσα στις 
ρόδες του αυτοκινήτου. Σε περιπτώσεις παρατυπίας προβλέπονται χρονικά πέναλτι (+ 5 
δευτερόλεπτα, επιστροφή του αυτοκινήτου στο σημείο που παρεξέκλινε). 

2. Lane Following: Τα αυτοκίνητα θα πρέπει να παραμείνουν ανάμεσα σε δύο γραμμές 
συγκεκριμένου χρώματος από την έναρξη μέχρι τον τερματισμό. Σε περιπτώσεις παρατυπίας 
προβλέπονται χρονικά πέναλτι (+ 5 δευτερόλεπτα, επιστροφή του αυτοκινήτου στο σημείο που 
παρεξέκλινε). 

3. Wall Following: Τα αυτοκίνητα θα πρέπει να παραμείνουν ανάμεσα σε δύο τοίχους από την 
έναρξη μέχρι τον τερματισμό. Σε περιπτώσεις παρατυπίας προβλέπονται χρονικά πέναλτι (+ 5 
δευτερόλεπτα, επιστροφή του αυτοκινήτου στο σημείο που παρεξέκλινε). 

4. Cone Slaloming: Τα αυτοκίνητα θα πρέπει να κινηθούν κάνοντας σλάλομ ανάμεσα σε 
χρωματιστούς κώνους, μπλε και κόκκινους, περνώντας από το κάθε χρώμα από συγκεκριμένη 
κατεύθυνση. Σε περιπτώσεις παρατυπίας προβλέπονται χρονικά πέναλτι (+ 5 δευτερόλεπτα, 
επιστροφή του αυτοκινήτου στο σημείο που παρεξέκλινε).  

 
Σε κάθε μία από τις τέσσερις δοκιμασίες οι ομάδες θα λαμβάνουν πόντους με βάση την κατάταξή τους. 
Αθροίζοντας τους πόντους που συγκέντρωσαν οι ομάδες στις τέσσερις κατηγορίες, θα δημιουργηθεί η 
τελική κατάταξη από όπου θα προκύψει η τελική οκτάδα που θα περάσει στην επόμενη φάση.  
Οι βαθμολόγηση θα γίνεται ως εξής:  

 
 

Θέση Βαθμοί 

1ος 25 

2ος 18 

3ος 15 

4ος 12 

5ος 10 

6ος 9 

7ος 8 

8ος 6 

9ος 4 

10ος 2 



11ος - … 1 
 

Στάδιο 2 Μίνι Grand Prix – Αγώνες αποκλεισμού 
 
Μετά το πέρας των τεσσάρων χρονομετρημένων δοκιμασιών οι οχτώ ομάδες με τους περισσότερους 
πόντους θα περάσουν στο 2ο και τελικό στάδιο της πρόκλησης. Σε αυτό το στάδιο οι ομάδες θα αγωνιστούν 
με άλλες ομάδες σε αγώνες αποκλεισμού. Οι νικητές των τεσσάρων ζευγαριών θα σχηματίσουν δύο νέα 
ζευγάρια. Οι ηττημένοι θα αγωνιστούν στον μικρό τελικό για να προκύψει ο τρίτος και ο τέταρτος ενώ οι 
νικητές αυτών των ζευγαριών θα αγωνιστούν στον μεγάλο τελικό από όπου θα προκύψει ο μεγάλος νικητής 
του διαγωνισμού.  

 

Ενδεικτικοί Κανόνες και Ποινές 

 Οι μαθητές επιτρέπεται να ακολουθούν το όχημα τους αλλά πρέπει να μένουν εκτός της 
αγωνιστικής γραμμής. 

 Η ομάδα μαθητή που ακολουθεί το όχημά του αποκλείεται, αν ο μαθητής χτυπήσει ή χτυπηθεί 
από το όχημα της αντίπαλης ομάδας που βρίσκεται στην αγωνιστική του γραμμή 

 Οι μαθητές επιτρέπεται να ακουμπήσουν και να επαναφέρουν το όχημά τους αλλά θα τους 
επιβληθεί ποινή χρόνου(π.χ. θα προστεθούν 5 δευτερόλεπτα στον χρόνο τους) 

 Όχημα που χάνει την γραμμή ή χτυπάει τον τοίχο θα πρέπει να επιστρέψει στο σημείο που έχασε 
την πορεία του για να συνεχίσει με συνέπεια την απώλεια χρόνου. 

 
Οι κανόνες αυτοί ενδέχεται να μεταβληθούν ή να εμπλουτιστούν. 

 



7.  ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

Επτά από τις ομάδες δημόσιων σχολείων που θα έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους μέχρι τις 15 
Δεκεμβρίου 2021 θα λάβουν δωρεάν - βάσει κληρώσεως - τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κατασκευή 
ενός ρομποτικού οχήματος. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Γραβιάς 
6, 153 42 Αγία Παρασκευή Αττικής), την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου στις 12:00. Η κλήρωση θα 
πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μεταξύ των δημοσίων σχολείων που θα έχουν δηλώσει συμμετοχή για την 
κλήρωση κατά την εγγραφή της ομάδας τους στην ιστοσελίδα https://www.pierce.gr/panellinios-
diagwnismos-racecar-challenge/ από 15 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2021 (10:00 μ.μ.), ακόμα και αν 
δεν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή  στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα miniRACECAR του BWSI.  

Εάν δεν διανεμηθούν όλα τα διαθέσιμα κιτ με εξοπλισμό με την κλήρωση της  16ης Δεκεμβρίου 2021 (δεν 
υπάρχει επαρκής αριθμός σχολείων που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους εγκαίρως), τα υπόλοιπα κιτ 
αυτοκινήτου θα διατεθούν, μετά από δεύτερη κλήρωση, σε δημόσια σχολεία που θα έχουν ολοκληρώσει 
την εγγραφή τους τόσο για το μάθημα  miniRacecar του BWSI όσο και για το Racecar Challenge πριν από 
την τελική προθεσμία εγγραφής (16 Ιανουαρίου 2022, 10:00 μ.μ.) και στα οποία δεν θα έχει ήδη 
παραχωρηθεί κιτ αυτοκινήτου σύμφωνα με την κλήρωση της 16ης Δεκεμβρίου 2021. Η δεύτερη κλήρωση 
θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου 2022. 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κλήρωση μπορείτε να βρείτε εδώ. 

 

8. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 

15 Νοεμβρίου 2021 
Έναρξη εγγραφών των μαθητών/τριών και των συνοδών καθηγητών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
miniRACECAR του BWSI και στον διαγωνισμό Racecar Challenge. 
 

15 Δεκεμβρίου 2021 
Λήξη προθεσμίας εγγραφών για τις μαθητικές ομάδες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην κλήρωση για 
τον εξοπλισμό κατασκευής ρομποτικού οχήματος. 
 

16 Δεκεμβρίου 2021  

Κλήρωση για τη χορήγηση  πακέτων εξοπλισμού κατασκευής ρομποτικού οχήματος 

 
16 Ιανουαρίου 2022 
Λήξη προθεσμίας εγγραφών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα miniRACECAR του BWSI και στον διαγωνισμό 
Racecar Challenge. 
 
20 Ιανουαρίου 2022 
Πραγματοποίηση εκ νέου κλήρωσης για τη δωρεά των πακέτων που δεν διατέθηκαν κατά την πρώτη 
κλήρωση της 16ης Δεκεμβρίου 
 

15 Ιουνίου 2022 
Ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος miniRACECAR του BWSI (πρόκειται για την τελική δυνατή 
ημερομηνία ολοκλήρωσης, δεδομένου ότι το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί και νωρίτερα βάσει της 
πορείας των ομάδων). 
 

18 Ιουνίου 2022 
Διεξαγωγή του Διαγωνισμού  Racecar Challenge στο Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος στην Αθήνα. 
 

 

https://www.pierce.gr/panellinios-diagwnismos-racecar-challenge/
https://www.pierce.gr/panellinios-diagwnismos-racecar-challenge/
https://www.pierce.gr/wp-content/uploads/2022/01/lottery_2022_gr.pdf


1 Αυγούστου 2022 
Έναρξη παρακολούθησης των εργασιών της τελευταίας εβδομάδας του καλοκαιρινού προγράμματος του 
BWSI από τη νικήτρια ομάδα του διαγωνισμού Racecar Challenge και τελικοί προκριματικοί αγώνες. 
 

7-8 Αυγούστου 2022 
Τελικός Διαγωνισμός Racecar Challenge του BWSI στο Cambridge, Massachusetts. 


