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6 TECHNICKÝ ZÁPISNÍK (Abstrakt)

Navrhnite, naprogramujte a postavte  
vášho robota
Konštrukcia
Použite akékoľvek originálne LEGO® súčiastky v stave, v akom boli vyrobené.

POVOLENÉ NEPOVOLENÉ
Skrátenie LEGO® šnúrok a hadičiek. Používať zotrvačníkové/ručne naťahovacie "motory".
Označenie súčiastok na miestach, ktoré nie 
sú viditeľné.

Vytvárať alebo používať dodatočné/duplicitné modely misií.

TIP – Na turnajoch sa môžu zriedkavo vyskytnúť rôzne nedokonalosti a rozdiely, napríklad premenlivé osvetlenie, nerovnosti na 
povrchu ihriska a podobne. Mali by ste preto s nimi počítať a pripraviť sa na ne.

HARDVÉR
Nutné Materiál Povolený počet EV3 (a zodpovedajúce NXT a RCX súčiastky)

X Riadiaca 
jednotka

1 na zápas

X Motory Akákoľvek 
kombinácia, 
avšak spolu 
najviac 4 kusy.

Medium

Large
Senzory Neobmedzene

 

 
SOFTVÉR

Môžete používať akýkoľvek softvér, ktorý umožňuje autonómny pohyb robota – to znamená, že robot sa 
pohybuje samostatne. 

Nie je povolená žiadna forma diaľkového ovládania.
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Pripravte si ihrisko
Vaša súťažná súprava (Challenge set) obsahuje:
Hraciu plochu, modely misií, samolepiace suché zipsy (Dual Lock) a biele LEGO® kocky, ktoré môžete použiť 
na postavenie prototypu z vášho inovačného projektu. 

1. POSTAVTE MODELY MISIÍ – Použite LEGO®  súčiastky zo súpravy a návody na stavbu modelov. 
Odhadovaný čas stavania pre jednu osobu je 6 hodín. Je veľmi dôležité, aby ste modely misií 
postavili presne. Postavené modely vždy skontrolujte a dbajte na to, aby boli súčiastky pevne 
spojené.

2. PRIPEVNITE MODELY MISIÍ POMOCOU DUAL LOCK. 

Dual lock – vo vašej súprave nájdete hnedé hárky so samolepiacimi suchými zipsami od firmy 3M, ktoré 
sa používajú na pripevnenie modelov. Modely je možné jednoducho opakovane pripevniť a odstrániť. 

PRIPEVNENIE MODELOV – Štvorčeky “X” označujú miesta, na ktoré sa pripevnia modely pomocou 
Dual Lock. Postupujte podľa tohto príkladu a pracujte veľmi presne.

PRITLAČENIE MODELOV – Modely pritláčajte tlakom na ich pevnú spodnú časť, inak by ste ich mohli 
zničiť. Rovnako ich chytajte za pevnú spodnú časť aj pri ich odstraňovaní z hracej plochy.

Voľne položené modely – Umiestnite ich podľa týchto obrázkov.

KROK 1: Lepiaca strana dole

Jedna modrá obytná 
jednotka

V domácej zóne, ľubovoľne rozložené: 
Netopier, vylepšenia udržateľnosti (solárne 
panely, strešná záhrada, izolácia), 14 obytných 
jednotiek, vaša stavba pre misiu 11

Jedna biela obytná 
jednotka

KROK 2: Lepiaca strana hore KROK 3: Model zarovnajte 
a pritlačte

Prieskumný dron Šesť diskov presnosti
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Zložitejšie pripevnené modely 
Pripevnite a nastavte ich podľa týchto obrázkov.

Jednoduché pripevnené modely 
Pripevnite a nastavte ich podľa týchto obrázkov.

Hojdačka

Krok 1

Krok 1

Krok 1: Na konci šnúr-
ky urobte dvojitý uzol

Krok 2: Zaveste modrú obytnú jednotku a namota-
ním šnúrky ju zdvihnite úplne hore. Otočte rameno 
v smere hodinových ručičiek až po zarážku

Oceľová konštrukcia:

Testovacia budova:

Žeriav:

Strom Dopravná zápcha

Krok 2: Položte smerom 
na východ

Krok 2

Výťah
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Krok 7: Aby most uniesol ťažkého robota, podložte 
ho podpornými nosníkmi. Vyskúšajte rôzne dĺžky 
tak, aby bola mostovka čo najviac vodorovná.

Most:

Krok 2: Skontrolujte 
všetky Dual Lock spoje

Krok 6: Uistite sa, že mostovka (vrchná čast 
mosta) je vycentrovaná nad severnou stenou 
stola a náhradnou stenou (ak máte steny)

Krok 3: Pripevnite 
vstup na most

Krok 4: Upravte Dual 
Lock tak, aby boli rohy 
nad červenými bodkami

Krok 5: Vlajka sa 
musí voľne pohybovať 
a smerovať nadol

Krok 1: pohľad zospoduKrok 1: Opatrne odstráňte vstup na most

TIP - Ak vaše ihrisko nemá steny, môžete na podopretie mosta použiť knihy.

S

J

Z V

Celkový pohľad na ihrisko
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Misie 
Cieľom hry je dotvoriť vaše rastúce mesto s využitím stabilnejších, krajších, užitočnejších, prístupnejších 
a udržateľnejších budov a stavieb. Riešte reálne problémy reprezentované jednotlivými misiami a získavajte 
za to body. Body získate aj za umiestnenie nových obytných jednotiek na hraciu plochu. Počet bodov závisí 
od ich výšky a umiestnenia. 
Zapamätajte si: Každý zápas trvá 2½ minúty. Možno nebudete mať dosť času na splnenie všetkých misií, 
premyslite si preto vhodnú stratégiu, ktoré misie si zvolíte.
Poznámka: Ak sa váš robot a všetko jeho príslušenstvo zmestí do 'Malej kontrolnej oblasti', získate výhodu 
- v danom zápase dostanete ku každej misii, v ktorej ste získali aspoň jeden bod, ďalších 5 bodov naviac. 
Výnimky: Toto pravidlo neplatí pre misiu 14, za misiu 2 získate namiesto 5 až 10 bodov naviac.

Misia 1 Most (boduje sa všetko, čo platí) 
➔ Most nesie váhu robota: 20
➔  Jedna alebo viac vlajok je viditeľne vztýčených. Je jedno ako vysoko, no 

vztýčenie musí nastať iba na základe činnosti robota: 15 za každú vlajku

Body za vlajky získate iba ak ste získali aj body za most.
Výnimka z pravidla 30: Je úplne v poriadku a očakáva sa, že roboty sa pri snahe získať body 
za vlajky dostanú do kontaktu.

Ak vlajku zjavne vztýčil iba jeden robot, body za ňu dostane iba tento robot.

Misia 3 Prieskumný dron
➔  Prieskumný dron je nesený nosníkom (A) na 

moste: 10

Misia 2 Žeriav (boduje sa všetko, čo platí)
Zavesená modrá obytná jednotka je 
➔  Zjavne ľubovoľne vzdialená od šedej vodiacej 

štrbiny v špičke žeriava: 20
➔  Samostatná a nesená inou modrou obytnou 

jednotkou: 15 
a dolná obytná jednotka je úplne v modrom 
kruhu: 15 

A
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Misia 4 Prostredie pre zvieratá
➔  Netopier je nesený vetvičkou (B) na strome: 10

Misia 5 Dom na strome 
(boduje sa všetko, čo platí)
Obytná jednotka je samostatná a nesená
➔  Veľkými vetvami stromu: 10 za obyt. jednotku
➔  Malými vetvami stromu: 15 za obyt. jednotku

Misia 6 Dopravná zápcha
➔  Dopravná zápcha je zdvihnutá, jej pohyblivá 

časť je samostatná a nesená iba svojimi 
pántmi, ako je zobrazené na obrázku: 10

Misia 7 Hojdačka
➔ Hojdačka je uvoľnená: 20

B
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Misia 11 Inovatívna architektúra (boduje sa iba jedna možnosť)
Vašim tímom navrhnutá stavba, ktorá je zreteľne väčšia ako modrá obytná 
jednotka a je postavená iba z bielych LEGO® kociek, sa nachádza:
➔  Úplne v hociktorom kruhu: 15
➔  ALEBO čiastočne v hociktorom kruhu: 10

Na obrázku je náhodná stavba. Navrhnite a postavte si vlastnú stavbu ešte pred súťažou. Túto 
stavbu si potom prineste na každý zápas. Počas zápasu nič nestaviate.

Stavba pre misiu 11 musí byť postavená iba zo súčiastok, ktoré nájdete v balíčku číslo 10. 
Stavba teda môže obsahovať aj šedé a červené súčiastky. Nemusíte použiť všetky súčiastky 
z balíčka číslo 10.

Misia 8 Výťah (boduje sa iba jedna možnosť)
Pohyblivé časti výťahu sú samostatné a nesené 
iba svojimi pántmi, tak ako je zobrazené na obráz-
ku, a sú v jednej z nasledujúcich pozícii
➔ Modrá kabína je dole: 15
➔  Vyvážená poloha: 20

Misia 9 Testovacia budova
➔  Testovacia budova je samostatná a nesená iba 

modrými nosníkmi a jeden alebo viac nosníkov 
je vychýlených aspoň do polovice: 
10 za každý nosník

Misia 10 Oceľová konštrukcia
➔ Oceľová konštrukcia stojí, je samostatná 
a nesená iba svojimi pántmi, tak ako je zobrazené 
na obrázku: 20
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Misia 12 Obytné jednotky 
(Prosíme, dôkladne si prezrite príklady hodnotenia tak, aby ste im porozumeli.)
➔  UMIESTNENIE - V niektorom farebnom kruhu sa úplne nachádza aspoň jedna obytná jednotka 

rovnakej farby ako má kruh a jednotka leží na plocho na hracej ploche: 10 za každý kruh

(Pozor: Modrý kruh nie je súčasťou misie 12).

➔  VÝŠKA - Samostatne stojace veže sú čiastočne v niektorom kruhu. Spočítajte počet podlaží všet-
kých takýchto veží spolu: 5 za každé podlažie

(Poznámka: Veža je jedna alebo viac obytných jednotiek, pričom jednotka na najnižšom podlaží leží na plocho na hracej ploche 
a jednotky na ďalších podlažiach musia na plocho ležať na jednotke na nižšom podlaží).

Rovnaká farba = nie
Béžová veža = 2 podlažia
Biela veža = 1 podlažie
15 bodov

Rovnaká farba = nie
Premostená veža = 4 podlažia
20 bodov

Rovnaká farba = červená
Červená veža = 2 podlažia
Ďalšia veža = 4 podlažia
40 bodov

Misia 13 Vylepšenia udržateľnosti (boduje iba jedno na každú vežu)
➔  Vylepšenie (solárne panely, strešná záhrada, izolácia) je samostatné 

a nesené iba vežou, ktorá sa aspoň čiastočne nachádza v hociktorom 
kruhu: 10 za každé vylepšenie

Misia 14 Presnosť (počíta sa iba jedno skóre)
➔  Počet diskov presnosti na hracej ploche je 

6: 60 / 5: 45 / 4: 30 / 3: 20 / 2: 10 / 1: 5
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Pravidlá Robot game
Definície 
– Tu nájdete všetky dôležité informácie o Robot game a o tom, ako sa pripraviť na zápas.

01. ROBOT – Je to vaša LEGO® MINDSTORMS riadiaca jednotka a všetko príslušenstvo, ktoré je 
s ňou ručne spojené, a ktoré sa od nej oddelí znovu iba ručne (teda nie je určené na samostatné 
oddelenie sa).

02. PRÍSLUŠENSTVO – Všetko čo si sami prinesiete na zápas a podieľa sa to na plnení misií, 
vrátane vášho robota.

03. ZÁPAS – Keď dva súťažné tímy hrajú súčasne na dvoch hracích plochách umiestnených oproti 
sebe severnými stranami. Váš robot štartuje raz alebo viackrát zo štartovacej oblasti a usiluje sa splniť 
čo najviac misií v časovom limite 2½ minúty. 

04. IHRISKO – Obsahuje domácu zónu, hraciu plochu, modely misií a všetko ostatné až po okrajové 
steny stola.  

05. MODEL MISIE – Akýkoľvek predmet z LEGO® súčiastok, ktorý sa nachádza na ihrisku v okamihu, 
keď k nemu prídete.

06. ŠTARTOVACIA OBLASŤ – Je to vnútorný štvrťkruh na hracej ploche a čierne čiary, ktoré ho 
ohraničujú. Pokračuje až k južnej stene, no nie ďalej. Nepatrí do nej biely pruh s logami sponzorov.

07. DOMÁCA ZÓNA – Plocha stola západne od hracej plochy až po steny stola.

08. – ŠTART – Kedykoľvek, keď ukončíte manipuláciu s robotom a potom ho vypustíte, je to 
považované za štart.

09. PRERUŠENIE – Vždy vtedy, keď s robotom manipulujete po štarte.

Ihrisko

Veľká kontrolná 
oblasť

Hracia plocha

Malá kontrolná 
oblasť

Domáca zóna

Štartovacia oblasť
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10. DISKY PRESNOSTI – Je to šesť červených diskov na hracej ploche, ktoré už na začiatku zápasu 
znamenajú možné body. Zakaždým, keď prerušíte robota skôr ako sa úplne nachádza v domácej zóne 
rozhodca jeden disk z hracej plochy odoberie.

11. TRANSPORT A NÁKLAD – Ak je niečo úmyselne/strategicky
➔  zobrané zo svojho miesta, a/alebo
➔  presunuté na nové miesto, a/alebo
➔   položené na nové miesto,
tak je to ‘transportované’ a volá sa to ‘náklad’. Ak sa už transportovaná vec zjavne nedotýka 
čohokoľvek, čo ju transportovalo, transport je ukončený a vec už nie je považovaná za náklad. 

Pravidlá súťaže 
Nezabudnite, že hráte v aspoň troch oficiálnych kolách, takže aj keď sa vám niečo nepodarí, nebuďte 
smutní. Do výsledku sa počíta najlepší výsledok zo všetkých kôl.

12.  Od tímov, trénerov, rozhodcov a všetkých ostatných sa očakáva, že budú ctiť FIRST ® Základné 
hodnoty počas celého trvania súťaže.

13.  Diaľkové ovládania alebo výmena údajov s robotmi (vrátane spojenia cez Bluetooth) v oblasti 
súťažných stolov sú zakázané.

14.  Beztrestne sa môžete robota dotknúť iba počas prípravy na štart alebo vtedy, ak sa úplne 
nachádza v domácej zóne. 

15. Tenká čiara ohraničujúca akúkoľvek bodovanú oblasť sa považuje za jej súčasť. 
16.  VÝHODA PRI POCHYBNOSTIACH – Ak má rozhodca pocit, že je konkrétnu situáciu ťažké 

jednoznačne rozhodnúť a ani žiadny oficiálny text takúto situáciu jednoznačne neupravuje, 
rozhodca urobí rozhodnutie v prospech tímu. Nespoliehajte sa však na to a nepoužívajte to ako 
stratégiu.

17.  Oficiálne aktualizácie pravidiel na FAQ stránkach https://www.fll.sk/main/rocnik-2019-2020/otazky-
a-odpovede/ majú prednosť pred popisom misií a prípravy ihriska. Popis misií a prípravy ihriska 
má prednosť pred pravidlami. Ak to bude potrebné, konečné rozhodnutie urobí po zápase hlavný 
rozhodca.

Skôr ako sa začne zápas 
18.  Máte aspoň 1 minútu na prípravu. Počas tohto času môžete požiadať rozhodcu, aby skontroloval 

nastavenie a upevnenie modelov misií a/alebo môžete kdekoľvek na stole kalibrovať svetelné/
farebné senzory.

19.  Ukážte rozhodcovi, že sa VŠETKO vaše príslušenstvo zmestí do Veľkej alebo Malej kontrolnej 
oblasti (vaša voľba) pod myslený strop vo výške 30,5 cm. Ak sa všetko zmestí do Malej kontrolnej 
oblasti získate výhodu. Táto výhoda znamená, že ku každej misii, v ktorej získate aspoň jeden 

Prineste si na zápas Nechajte v tímových priestoroch
Váš celý súťažný tím (najviac 10 osôb), vrátane dvoch 
určených technikov.

Všetky ostatné elektronické 
zariadenia

Vášho robota (iba jedného, ak ich máte viac) a všetko 
príslušenstvo, vrátane: 

Náhradných robotov

JEDNÉHO nabíjateľného modulu alebo ŠESTICH AA batérií Dodatočné riadiace jednotky
LEGO®  káblov a konverzných káblov
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bod, dostanete ďalších 5 bodov naviac. Výnimky: Výhoda neplatí pre misiu 14 a za misiu 2 získate 
namiesto 5 až 10 bodov naviac. Po kontrole môžete svoje príslušenstvo umiestniť kdekoľvek 
v domácej zóne (tu si ho môžete odložiť, či na ňom vykonávať rôzne úpravy) a/alebo v štartovacej 
oblasti, aby ste sa pripravili na štart. Pred štartom zápasu si môžete kalibrovať vaše senzory 
kdekoľvek chcete a môžete požiadať rozhodcu, aby skontroloval správnosť nastavenia modelov 
misií.

20.  Počas zápasu môžu byť pri hracom stole naraz najviac dvaja členovia tímu, nazývaní 'technici'. 
Technikov však môžete kedykoľvek počas zápasu vystriedať za iných členov tímu. Ostatní 
členovia tímu musia byť od stola vzdialení tak, ako to určia organizátori turnaja. Vo výnimočných 
prípadoch, ak bude potrebné vykonať skutočne vážnu opravu počas zápasu, môžu technikom 
prísť dočasne pomôcť aj ostatní členovia tímu. Po vykonaní opravy sa musia od stola opäť vzdialiť.

Počas zápasu
21. Priebeh štartu
PRÍPRAVA: Váš robot a všetko, s čím bude hýbať alebo čo bude používať je pripravené tak, ako vám 
to vyhovuje. Všetko sa však musí nachádzať úplne v štartovacej oblasti a nesmie to byť vyššie ako 
30,5 cm.
➔  Po tom, ako rozhodca zistí, že na ihrisku sa nič nepohybuje ani sa s ničím nemanipuluje, začne 

odpočítavanie. 
➔  Presný okamih prvého štartu zápasu je na začiatku posledného slova alebo zvuku odpočítavania, 

napríklad “Pripraviť sa, pozor, Štart!”, "3, 2, 1, LEGO!" alebo "Píííp!".
22.  Nie je dovolené manipulovať s čímkoľvek na ihrisku, čo sa nenachádza úplne v domácej zóne, 

s výnimkou štartovacej oblasti počas prípravy na štart. 
– Výnimka: Ak z robota neúmyselne odpadne príslušenstvo, môžete si ho okamžite vziať,  
nech sa nachádza kdekoľvek.

23.  Nič okrem robota nesmiete pohnúť alebo vysunúť z domácej zóny (ani čiastočne), s výnimkou 
štartovacej oblasti počas prípravy na štart. 
– Výnimka: Ak sa niečo náhodou dostane mimo domácej oblasti, môžete si to vziať späť.

24.  Všetko, čo robot ovplyvní alebo presunie úplne mimo štartovacej oblasti ostane tak ako to je,  
až pokým robot tento stav nezmení.

25. Neodstraňujte a nerozoberajte modely misií, iba ak by to bolo požadované v popise misie.
26.  Všetko príslušenstvo ako aj čokoľvek, čo robot prinesie do domácej zóny, musíte skladovať 

v domácej zóne.

27.  PRERUŠENIE – Keď prerušíte činnosť robota, okamžite ho zastavte, pokojne ho vezmite 
a pripravte na ďalší štart.   
 Kde bola činnosť robota prerušená?

	 ➔  Úplne v domácej zóne: Všetko je v poriadku.
	 ➔  Nie úplne v domácej zóne: Strácate jeden disk presnosti.

28. PRERUŠENIE S NÁKLADOM – Ak robot nesie pri prerušení náklad:
 Kde robot náklad získal?
 ➔  Úplne v štartovacej oblasti: Náklad si môžete nechať.
 ➔  Nie úplne v štartovacej oblasti Náklad si vezme rozhodca.
 Kde sa náklad nachádzal pri prerušení?
 ➔  Úplne v domácej zóne: Náklad si môžete nechať.
 ➔  Nie úplne v domácej zóne: Náklad si vezme rozhodca.
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29. STRATENÝ NÁKLAD – Ak robot bez vonkajšieho zásahu stratí náklad, počkajte, kým sa náklad 
zastaví. 
 Kde sa náklad zastavil?
 ➔  Úplne v domácej zóne: Náklad si môžete nechať.
 ➔  Nie úplne v domácej zóne: Náklad ostane tam, kde je.

30. OVPLYVŇOVANIE – Nie je dovolené negatívne ovplyvňovať činnosť tímu pri druhom súťažnom 
stole, iba ak by to bolo dovolené v popise misie. Ak vy, váš tím alebo váš robot znemožníte druhému 
tímu splniť misiu, rozhodca im za danú misiu aj tak pridelí body. 

31. POŠKODENIE IHRISKA – Ak robot oddelí Dual Lock alebo poškodí model misie a zjavne tým 
získa výhodu pri splnení misie, nebudú za túto misiu pridelené žiadne body.

Koniec zápasu 
32. Po skončení zápasu musí všetko ostať presne tak, ako to je. 
➔  Ak sa váš robot pohybuje, čo najskôr ho zastavte a nechajte ho na mieste. (Zmeny vykonané po 

skončení zápasu sa neberú do úvahy.)
➔  Potom sa už ničoho nedotýkajte, až kým rozhodca nedá pokyn na prípravu stola na ďalší zápas.

Keď budete čítať o bodovaní misií, pamätajte na tieto dve špeciálne definície:
33. SAMOSTATNÝ – Nedotýkajúci sa žiadneho príslušenstva.
34. NESENÝ niečím – 100 % jeho hmotnosti spočíva na niečom a to mu zabraňuje spadnúť.

Bodovanie 
35. Body sa prideľujú iba na základe finálneho stavu ihriska na konci zápasu.
36. Rozhodca spolu s vami prediskutuje čo sa počas hry udialo a misiu po misii s vami preskúma 
ihrisko.
➔  Ak majú tím a rozhodca rovnaký názor, jeden člen tímu podpíše hodnotiaci hárok alebo potvrdí 

výsledok v hodnotiacom softvéri a výsledok je tým platný.
➔  Ak majú tím a rozhodca odlišný názor, o výsledku rozhodne hlavný rozhodca.
37.  Do celkového hodnotenia a pre kvalifikáciu na ďalšie turnaje sa počíta iba najlepší výsledok 

z troch základných kôl.
38.  Pri rovnakom počte získaných bodov rozhoduje o umiestnení druhý a následne tretí najlepší 

výsledok tímu. Ak ani potom nie je možné určiť poradie, rozhodnú o ďalšom postupe organizátori 
turnaja.


