Aktualizácia CARGO CONNECTSM Challenge
21. október 2021
U11 – M10 TRIEDIACE STREDISKO – úprava nastavenia
Aby bola zabezpečená konzistentnosť a použiteľnosť pri rôznych typoch turnajov, vzťahujú sa
nasledovné úpravy na všetky tímy. Každý zápas tímu musí obsahovať inú konfiguráciu nastavenia
modelu misie M10 (celkovo je možných 6 rôznych konfigurácií). Tímy si môžu pred zápasom vybrať
konfiguráciu, ktorú chcú, no každý zápas musí mať použitú inú konfiguráciu (konfiguráciu zvolenú pre
jeden zápas nemožno použiť v inom).

30. september 2021
U10 – M08 ZHODENIE VÝSADKU – úprava zdieľania
Ak ste jediným tímom v zápase, môžete začať s potravinovým balíkom úplne v domácej zóne. Ak
kedykoľvek počas zápasu váš robot interaguje s modelom misie „Zhodenie výsadku“, automaticky
získate 20 bodov za oddelenie potravinového balíka a 10 bodov za to, že „oba tímy oddelili svoje
potravinové balíky od vrtuľníkov na svojich ihriskách“.

U9 – M03 VYLOŽENIE LIETADLA – vysvetlenie
Po čase môže dôjsť k opotrebeniu modelu a dvere nákladného lietadla sa môžu začať samovoľne spúšťať
dolu. V prípade nefunkčnosti modelu bude uprednostnené bodovanie v prospech tímu (pravidlo R25 –
Výhoda pri pochybnostiach).

U8 – M08 POTRAVINOVÝ BALÍK – aktualizácia
Oddeliť potravinový balík od vrtuľníka rukou nie je dovolené.

17. august 2021
U7 – M11 DONÁŠKA DOMOV – vysvetlenie
Nasledujúce obrázky ukazujú ďalšie príklady doručeného balíka, ktorý sa čiastočne alebo úplne nachádza
pred dverami.
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U6 – R19 STRATENÝ NÁKLAD - aktualizácia
Znenie pravidla R19 je upravené a dáva tímom viac možností v situácii, že predošlý náklad zostane
v pokoji čiastočne v domácej zóne. Nové znenie je nasledujúce:
R19 STRATENÝ NÁKLAD
ÚPLNE MIMO DOMÁCEJ ZÓNY: Ak stratíte alebo necháte náklad mimo domácej zóny, najprv počkajte,
kým ostane v pokoji stáť. Ak sa predošlý náklad nachádza úplne mimo domácej zóny, zostane tam, kde
je, pokiaľ to robot nezmení.
ČIASTOČNE V DOMÁCEJ ZÓNE: Tímy môžu predmet, ktorý bol nákladom a zostal čiastočne v domácej
zóne, kedykoľvek rukou odstrániť. Ak je odstránený predmet modelom misie, musí byť odovzdaný
rozhodcovi, ktorý si ho nechá až do konca zápasu. Ak je tento predmet vybavením, musí byť umiestnený
do domácej zóny a tím stratí jeden disk presnosti.

U5 – M08 ZHODENIE VÝSADKU – vysvetlenie bodovania
Ak oba tímy oddelili svoje potravinové balíky od vrtuľníkov na svojich ihriskách, oba tímy získajú 10
bodov. Tieto body sú navyše k akýmkoľvek už získaným bodom za túto misiu. Nové znenie odrážky
3 pravidla M08 je nasledovné:
Ak oba tímy oddelili svoje potravinové balíky od vrtuľníkov na svojich ihriskách: 10 navyše
(Táto aktualizácia je už obsiahnutá v slovenskom preklade)

U4 – R15 PRERUŠENIE – vysvetlenie
Text prvej odrážky pravidla R15 PRERUŠENIE má odkazovať na pravidlá R16 a R18, nie R19.
(Táto aktualizácia je už obsiahnutá v slovenskom preklade)

U3 – Dieliky tovaru (obsahu) výklopného kontajnera
Vo vrecku č. 3 v súťažnej súprave (Challenge Set) nájdete dve súpravy dielikov, ktoré reprezentujú

tovar (obsah výklopného kontajnera). V Robot Game sa využíva iba jedna z týchto súprav. Druhá
je navyše a môžete ju použiť ako náhradné diely. Obrázok znázorňuje výklopný kontajner a dve
identické súpravy dielikov, reprezentujúcich tovar (obsah kontajnera).

U2 – R01 EQUIPMENT SPIKETM Essential
Tímy môžu používať motory a senzory zo sady LEGO Education SPIKETM Essential.

U1 – Nedostavenie sa na zápas a „Gracious Professionalism®“
Ak sa tím nezúčastní oficiálneho Robot Game zápasu a neoznámi dôvod svojej neúčasti rozhodcom alebo
organizátorom turnaja, bude jeho Gracious Professionalism ohodnotený počtom bodov 0. Neúčasť na
zápase ovplyvňuje aj iných a očakávame, že tímy FIRST LEGO League aj v takýchto situáciách preukážu
dodržiavanie Základných hodnôt a zásad slušnosti. Informovanie rozhodcu alebo organizátora turnaja
pred alebo tesne po stanovenom čase začiatku zápasu je dostatočné na to, aby bol Gracious
Professionalism tímu hodnotený na úrovni SPLNENÉ (3 body).
Aj na turnajoch, na ktorých sú viac ako tri oficiálne zápasy, budú body pridelené za Gracious
Professionalism stále tvoriť iba 1/3 celkového hodnotenia dodržiavania Základných hodnôt.

