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Pravidlá Robot Game

FIRST ® LEGO® League
lokálni partneri

FIRST ® LEGO® League
globálni sponzori

Sponzori kategórie Challenge

SUPERPOWEREDSM
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Úvod
Úvod

Vitajte vo FIRST ® ENERGIZESM prezentovanom
spoločnosťou Qualcomm. Tohtoročná
FIRST ® LEGO® League Challenge sa volá
SUPERPOWEREDSM. Váš tím bude spoločne
pracovať na rôznych úlohách a pripravovať sa na
úžasný zážitok na vašom turnaji.
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Robot
Game
Tímy môžu využiť aplikáciu
LEGO® Education SPIKE™
a naučiť sa
ako postaviť a naprogramova
ť robota.
Ukážková misia obsahuje hot
ový
program potrebný na splnen
ie
misie 05 Inteligentná sieť.

Základné
hodnoty
Každá z týchto štyroch rovnako dôležitých častí
FIRST LEGO League Challenge predstavuje 25
percent z vášho celkového hodnotenia.

SUPERPOWEREDSM Robot Game
Tohtoročná hra je o zbieraní jednotiek energie
z rôznych zdrojov na hracej ploche a dopravení
týchto jednotiek na miesta, kde sa energia uchováva
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alebo spotrebúva. Body sa získavajú za uvoľňovanie
jednotiek energie z modelov a ich umiestňovanie na
cieľové miesta.

Ako začať
si modely misií
1. sPostavte
využitím Informácie o stavbe

sa ako hrať! Prečítajte
4. Naučte
si Pravidlá (str. 16-21) a Misie

modelov misií (str. 22-23).

(str. 7-15) a pozrite si videá
k aktuálnej sezóne.

sa, či hraciu plochu
2. Rozhodnite
umiestnite na stôl alebo na

Úvod

si Tohtoročné novinky
5. Pozrite
(str. 16), prečítajte si Hlavné

podlahu. Návod na stavbu
vlastného stola nájdete na str. 24

zásady Robot Game (str. 6)
a sledujte aktualizácie Robot
Game na našich stránkach.

podľa návodov na
3. Postupujte
prípravu ihriska: Umiestnenie

si túto príručku.
6. Preštudujte
Nájdete v nej užitočné

hracej plochy (str. 24),
Umiestnenie suchých zipsov
3M™ Dual Lock™ (str. 25),
a Umiestnenie a príprava
modelov misií (str. 26-28).

informácie, ako napríklad
Slovník pojmov (str. 16),
Plán dráhy robota (str. 29)
a Bodovací hárok (str. 30‑31).

Ak si chcete FIRST ® LEGO® League Challenge užiť s podporou, študenti môžu pracovať
s Technickými zápisníkmi a tréner môže využiť Sprievodcu tímovými stretnutiami.
Čísla nižšie ukazujú, kde sa na hracej ploche nachádzajú jednotlivé misie.
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Ľavá domáca
oblasť

Ľ. štartovacia
oblasť

P. štartovacia
oblasť

Pravá domáca
oblasť

SUPERPOWEREDSM
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Hlavné zásady Robot Game
spolupracuje na navrhnutí
1. Tím
a postavení LEGO robota, ktorého

aj rukami, ale tím stratí jeden disk
presnosti za prerušenie.

®

Úvod

2.

potom naprogramuje tak, aby počas
2,5 minútového zápasu autonómne
plnil misie a získaval za to body.

objekty z jednej domácej
5. Premiestniť
oblasti do druhej počas zápasu môže

Tím odštartuje svojho robota z jednej
z dvoch štartovacích oblastí a ten
sa potom pohybuje po hracej ploche
v snahe plniť misie v poradí, ktoré si
tím zvolil.

bolo možné prideliť body, musí
6. Aby
byť splnenie podmienok jednotlivých

iba robot. Ak je robot prerušený, môže
byť vrátený do ľubovoľnej oblasti.

misií viditeľné na konci zápasu, pokiaľ
nie je v popise misie uvedené niečo
iné.

je naprogramovaný tak, aby sa
3. Robot
kedykoľvek vrátil do domácej oblasti.

odohrá tri zápasy, no počíta sa
7. Tím
iba najlepšie skóre.

Kým je robot v domácej oblasti,
môže ho tím upraviť pred opätovným
štartom na plnenie ďalších misií.

vyjadruje základné hodnoty
8. Tím
prostredníctvom vľúdnej profesiona-

začína zápas so šiestimi diskami
4. Tím
presnosti, za ktoré sa dajú získať

lity (Gracious Professionalism ®).
Rozhodcovia ohodnotia vľúdnu
profesionalitu tímu v každom zápase.

body. Ak je to potrebné, robot môže
byť do domácej zóny prenesený

Vľúdna profesionalita (Gracious Professionalism ®)
Vľúdna profesionalita predvedená pri hracom stole
Rozhodcovia ohodnotia Vľúdnu profesionalitu
každého tímu na každom jeho zápase.

Každý tím začne s hodnotením Vľúdnej profesionality
na úrovni DOSIAHNUTÁ (3 body). Ak rozhodcovia
spozorujú správanie, ktoré presahuje očakávania,
ohodnotia Vľúdnu profesionalitu tímu na úrovni
VÝNIMOČNÁ (4 body). Podobne, ak správanie tímu
naznačuje, že ich Vľúdna profesionalita sa stále vyvíja,
získajú hodnotenie ROZVÍJANÁ (2 body).

Body za Vľúdnu profesionalitu sa pripočítajú k bodom,
ktoré tím získa za dodržiavanie Základných hodnôt
počas hodnotenia porotou a budú tvoriť časť celkového
hodnotenia za dodržiavanie Základných hodnôt.

ROZVÍJANÁ

DOSIAHNUTÁ

VÝNIMOČNÁ

2

3

4

Ak sa tím nezúčastní svojho zápasu, nezíska za
Vľúdnu profesionalitu žiadne body. Ak však tím na
zápas príde, nespustí robota, ale vysvetlí, čo sa stalo,
môže za Vľúdnu profesionalitu získať 2, 3 alebo 4
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body v závislosti od toho, akú Vľúdnu profesionalitu
preukáže.

Misie
Niektoré misie sú zoskupené do
ciest energie, na ktoré sa odkazuje
na strane 9 Technického zápisníka.

Skontrolujte si dosiahnuté
body s použitím oficiálnej
bodovacej kalkulačky.

Biela cesta energie uvedená na Stretnutí 1
Modrá cesta energie uvedená na Stretnutí 2
Žltá cesta energie uvedená na Stretnutí 3

Robot
Game
video

Rozhodca pred
zápasom vykoná
kontrolu vybavenia.

Oranžová cesta energie uvedená na Stretnutí 4

PRÍKLAD MISIE
Príbeh alebo pozadie misie
Obrázok modelu

Umiestnenie na ihrisku

Misie

Je čas zahrať si
SUPERPOWEREDSM Robot Game!
Misie sú úlohy, ktoré môžete plniť
a získať za to body. V tejto časti
textu sú vysvetlené jednotlivé
misie. Tím by si mal text prečítať
stojac vedľa ihriska.

Základný popis každej misie
(nepoužíva sa na bodovanie)

• Normálny čierny text pod popisom misie uvádza hlavné požiadavky: XX bodov (hrubý červený text).
• Ak rozhodca vidí vykonanie/dokončenie týchto vecí/úloh: XX bodov (hrubý červený text).
Modrý šikmý text uvádza veľmi dôležité dodatočné požiadavky, prípadné úľavy alebo ďalšie pomocné informácie.

Niekedy sú uvedené obrázky
s príkladmi bodovania
konkrétnych situácií.

Niekedy majú obrázky popis,
ktorý podrobnejšie vysvetľuje
zobrazenú situáciu.

Obrázky nemusia zobrazovať
všetky možnosti získania bodov!
Ukazujú iba niektoré príklady.

XX bodov (hrubý červený text).

XX bodov (hrubý červený text).

XX bodov (hrubý červený text).

SUPERPOWEREDSM Misie
KONTROLA VYBAVENIA
Ak sa počas predzápasovej kontroly váš robot a všetko vaše vybavenie úplne zmestia do jednej štartovacej
oblasti a neprekročia výškový limit 305 mm: 20
(Pozri Pravidlá, Príprava zápasu 1)

Misie

SUPERPOWEREDSM
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Misia 01

MODEL INOVAČNÉHO PROJEKTU
O1

Tento model by mal reprezentovať
riešenie vášho inovačného
projektu.
Dopravte model inovačného
projektu do cieľovej oblasti továrne
na výrobu vodíka.

• Ak sa váš model inovačného projektu nachádza aspoň čiastočne v cieľovej oblasti továrne na výrobu vodíka: 10
Navrhnite a prineste si so sebou na zápas jeden model inovačného projektu. Aby ste zaň mohli získať body, musí:
• byť zložený z aspoň dvoch bielych LEGO ® dielikov,
• byť v akomkoľvek smere aspoň taký dlhý ako LEGO dielik so štyrmi “výstupkami”.

Misie
10

Misia 02

10

ROPNÁ PLOŠINA
O2

Ropa je neobnoviteľný zdroj
energie, ktorý sa používa na výrobu
palív pre vozidlá.
Napumpujte ropu tak, aby ste
naložili palivové jednotky do
cisterny a potom cisternu dopravte
na čerpaciu stanicu.

• Ak je palivová jednotka v cisterne na palivo: 5 ZA KAŽDÚ
• Bonus: Ak je aspoň jedna palivová jednotka v cisterne a cisterna je aspoň čiastočne nad cieľovou oblasťou
čerpacej stanice: 10 NAVIAC

5+5
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5 + 10
(1 palivová jednotka vo vnútri)

5 + 5 + 5 + 10
(3 palivové jednotky vo vnútri)

Misia 03

ZÁSOBNÍK ENERGIE
Nové technológie nám pomáhajú
uskladňovať energiu. Lávové
kamene uložené v izolovanom
zásobníku je možné zahriať a uložiť
tak energiu, až pokým nebude
potrebná.

O3

Uložte jednotky energie do
zásobníka a potom uvoľnite
uskladnenú jednotku energie
z priehradky pod modelom.
• Ak sa jednotka energie nachádza úplne v zásobníku energie (najviac tri): 10 ZA KAŽDÚ
• Ak je jednotka energie úplne odstránená z priehradky zásobníka energie: 5

Misie

Žiadna z jednotiek energie v zásobníku sa na konci zápasu nesmie dotýkať žiadneho vybavenia tímu.

10

Misia 04

10 + 10 + 10

10 + 10 + 10 + 5

SOLÁRNA FARMA
Slnečná energia sa môže
uchovávať vďaka novým
technológiám na koncentráciu
slnečnej energie a následne sa
môže využiť na výrobu elektriny.

O4

Posuňte jednotky energie z ich
pôvodných pozícií na hracej ploche
a začnite tak distribúciu energie.
• Ak bola jednotka energie úplne odstránená z jej pôvodného kruhu: 5 ZA KAŽDÚ
• Bonus: Ak boli všetky tri jednotky energie úplne odstránené z ich pôvodných kruhov: 5 NAVIAC

5

5+5

5+5+5+5

SUPERPOWEREDSM
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Misia 05

INTELIGENTNÁ SIEŤ
Inteligentná sieť využíva
energiu z rôznych zdrojov
energie a distribuuje ju priamo
k spotrebiteľom vtedy, keď je
potrebná.

O5

Zdvihnite oranžový konektor
na vašom ihrisku a vytvorte
tým spojenie inteligentnej siete
s druhým ihriskom.
• Ak je oranžový konektor na vašom ihrisku úplne zdvihnutý: 20
• Bonus: Ak sú oranžové konektory na ihriskách oboch tímov úplne zdvihnuté: 10 NAVIAC
Model inteligentnej siete sa na konci zápasu nesmie dotýkať žiadneho vybavenia tímu.

Misie
0

Misia 06

20

20 + 10

HYBRIDNÉ AUTO

O6

Hybridné autá využívajú
kombináciu rôznych zdrojov
energie, je ich možné nabíjať alebo
do nich na čerpacích staniciach
dopĺňať palivo.
Dobite hybridné auto tým, že do
neho vložíte hybridnú jednotku.

• Ak sa hybridné auto už nedotýka rampy: 10
• Ak sa hybridná jednotka nachádza v hybridnom aute: 10

0

1O
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10

10 + 10

Misia 07

VETERNÁ TURBÍNA

O7

Obnoviteľná energia vetra sa
využíva na otáčanie lopatiek
turbíny a výrobu elektrickej energie.
Uvoľnite jednotky energie
z veternej turbíny.

10

Misia 08

10 + 10

10 + 10

Misie

• Ak sa jednotka energie už nedotýka veternej turbíny: 10 ZA KAŽDÚ

SLEDOVANIE TELEVÍZIE

O8

Spotreba energie v domácnostiach,
ako napríklad sledovaním televízie,
je každodennou súčasťou našich
životov.
Zdvihnite televíznu obrazovku
a presuňte jednotku energie do
zásuvky.

• Ak je televízna obrazovka úplne zdvihnutá: 10
• Ak sa jednotka energie nachádza úplne v zelenej zásuvke televízie: 10
Model Sledovanie televízie a jednotka energie v zelenej zásuvke televízie sa na konci zápasu nesmú dotýkať
žiadneho vybavenia tímu.

10

10

10 + 10

SUPERPOWEREDSM
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Misia 09

HRAČKA DINOSAURA

O9

Elektronické zariadenia, ako
napríklad hračky, potrebujú
energiu. Nabíjateľné batérie
sú udržateľnejšou voľbou ako
jednorazové batérie.
Vložte do hračky dinosaura
jednotku energie alebo nabíjateľnú
batériu.

• Ak sa hračka dinosaura nachádza úplne v ľavej domácej oblasti: 10
• Ak je kryt hračky dinosaura úplne uzavretý:
• a vo vnútri sa nachádza jednotka energie: 10
• alebo sa vo vnútri nachádza nabíjateľná batéria: 20

Misie
10
(Prázdny)

Misia 10

20
(Nabíjateľná batéria vo vnútri)

10
(Jednotka energie vo vnútri)

ELEKTRÁREŇ
Dopyt po energii je veľmi vysoký,
na jeho uspokojenie sa dajú využiť
rôzne zdroje energie.

1O

Uvoľnite tri jednotky energie
z elektrárne.

• Ak sa jednotka energie už nedotýka elektrárne: 5 ZA KAŽDÚ
• Bonus: Ak sa všetky tri jednotky energie už nedotýkajú elektrárne: 10 NAVIAC

5

12

Pravidlá Robot Game I Misie

5+5

5 + 5 + 5 + 10

Misia 11

PRIEHRADA VODNEJ ELEKTRÁRNE
Voda z vodnej nádrže roztáča
turbínu, ktorá vyrába elektrickú
energiu.

11

Z vrchu priehrady vodnej elektrárne
spustite jednotku vody na turbínu
a uvoľnite tým jednotku energie.

0

Misia 12

0

20

Misie

• Ak sa jednotka energie už nedotýka priehrady vodnej elektrárne: 20

VODNÁ NÁDRŽ
Voda z rieky nad priehradou sa
zachytáva vo vodnej nádrži. Voda
z dolného toku rieky sa môže
prečerpávať späť do nádrže
v čase, keď je k dispozícii prebytok
elektrickej energie.

12

Umiestnite jednotky vody so
slučkou z rieky nad a pod
priehradou do vodnej nádrže alebo
ich zaveste na červené háky.
• Ak sa jednotka vody so slučkou nachádza úplne vo vodnej nádrži a dotýka sa hracej plochy: 5 ZA KAŽDÚ
• Ak je jednotka vody so slučkou zavesená na jedinom červenom háku: 10 ZA KAŽDÝ HÁK
Slučka jednotky vody so slučkou môže presahovať za okraj vodnej nádrže.
Jednotky vody so slučkou vo vodnej nádrži alebo na červených hákoch sa na konci zápasu nesmú dotýkať
žiadneho vybavenia tímu.

5 + 10

5 + 10

5 + 10

SUPERPOWEREDSM
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Misia 13

POWER-TO-X
Prebytočná energia
z obnoviteľných zdrojov sa môže
použiť na premenu vody na
plynný vodík, ktorý sa uskladní
v zásobníkoch, kým nie je potrebný.

13

Dodajte jednotky energie do
cieľovej oblasti továrne na výrobu
vodíka.
• Ak sa jednotka energie nachádza úplne v cieľovej oblasti továrne na výrobu vodíka (najviac tri): 5 ZA KAŽDÚ

Misie

5+5

Misia 14

5+5+5

5+5+5

TOVÁREŇ NA VÝROBU HRAČIEK
14

Továrne spotrebúvajú veľké
množstvo energie na výrobu
produktov, ktoré používame, ako
napríklad hračky.
Dodajte jednotky energie do
zásobníka továrne na hračky
a uvoľnite minihračku dinosaura.

• Ak sa jednotka energie nachádza aspoň čiastočne v priehradke v zadnej časti továrne na hračky (alebo
v červenej násypke) (najviac tri): 5 ZA KAŽDÚ
• Ak bola minihračka dinosaura uvoľnená: 10
Energetické jednotky umiestnené v továrni na hračky sa na konci zápasu nesmú dotýkať žiadneho vybavenia
tímu.

5+5

14
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5+5+5

5 + 5 + 5 + 10

Misia 15

NABÍJATEĽNÁ BATÉRIA
15

Elektrickú energiu je možné
uchovávať v batériách, no ich
výroba stojí množstvo energie.
Umiestnite jednotky energie do
cieľovej oblasti nabíjateľnej batérie.

• Ak sa jednotka energie nachádza úplne v cieľovej oblasti nabíjateľnej batérie (najviac tri): 5 ZA KAŽDÚ

Misie

Nabíjateľná batéria nie je jednotkou energie.
Jednotky energie nachádzajúce sa v cieľovej oblasti nabíjateľnej batérie sa na konci zápasu nesmú dotýkať
žiadneho vybavenia tímu.

0

5

5+5+5

DISKY PRESNOSTI
Zápas začínate so šiestimi diskami presnosti v hodnote 50 bodov. Disky má na starosti rozhodca. Ak prerušíte
vášho robota mimo domácej zóny, rozhodca jeden disk odoberie. Body získate za počet diskov, ktoré vám ostanú
na konci zápasu. Ak vám ostane:
1: 10, 2: 15, 3: 25, 4: 35, 5: 50, 6: 50
(Pozri pravidlá, Mimo domácej zóny 1 a 2)

SUPERPOWEREDSM
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Slovník pojmov
• Vybavenie: Všetko, čo si tímy
prinesú na zápas. (Viac informácií
nájdete v časti “Vybavenie”.)

Pravidlá

• Ihrisko: Skladá sa z hraničných
stien a všetkého, čo sa medzi
nimi nachádza. Jeho súčasťou
sú aj modely misií, hracia plocha
a domáce oblasti.
• Prerušenie: Keď technici
interagujú s robotom alebo
čímkoľvek, čo sa ho po spustení
dotýka.

• Štart: Keď technici spustia
autonómny pohyb robota, ktorý
sa úplne nachádza v štartovacej
oblasti.
• Zápas: 2,5 minúty, počas ktorých
robot plní čo najviac misií, aby
získal body.
• Misia: Jedna alebo viac úloh,
ktoré je možné splniť a získať za
to body. Tímy môžu skúšať plniť
misie v ľubovoľnom poradí alebo
kombinácii.
• Disky presnosti: Šesť
červených LEGO diskov, ktoré
sú súčasťou súťažnej súpravy.

Získate za ne body zdarma, no
v niektorých situáciách ich môže
rozhodca po jednom odobrať.
(Viac podrobností nájdete v časti
“Mimo domácej zóny”.)
• Robot: Vaša riadiaca jednotka
a akékoľvek vybavenie, ktoré je
s ňou ručne spojené, a ktoré sa
od nej oddelí znovu iba ručne,
teda nie je určené na samostatné
oddelenie sa.
• Technici: Členovia tímu stojaci
pri stole, ktorí počas zápasu
manipulujú s robotom.

Tohtoročné novinky
• K dispozícii sú teraz dve domáce
oblasti a dve oblasti, z ktorých
môžete štartovať.

16
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• Pri ihrisku sú povolení štyria
technici, dvaja na každej strane.

• Pravidlá boli prepracované tak,
aby zohľadňovali všetky tieto
zmeny, preto si pozorne prečítajte
všetky materiály.

PRED ZÁPASOM | VYBAVENIE
Vybavenie zahŕňa všetko, čo si tímy
prinesú na zápas. Patrí sem aj váš robot,
nadstavce, akékoľvek príslušenstvo
a model inovačného projektu. Tento text
vysvetľuje, z čoho môžete postaviť vášho
robota a jeho príslušenstvo.
vybavenie musí byť zo
1. Všetko
súčiastok vyrobených spoločnosťou
LEGO® v pôvodnom stave z výroby.
Výnimka: LEGO šnúrky a pneumatické hadičky môžete skrátiť podľa
potreby.

Môžete ich použiť ľubovoľné
množstvo.

sú iba nižšie popísané
3. Povolené
a zobrazené elektrické LEGO

súčiastky (zobrazená je stavebnica
LEGO® Education SPIKETM Prime,
ale povolené sú aj LEGO® Education
SPIKETM Essential, MINDSTORMS®
EV3, MINDSTORMS Robot Inventor
a zodpovedajúce NXT a RCX).

Motory
Najviac štyri (ich ľubovoľná
kombinácia) v každom
zápase.

Senzory
V zápase sú povolené len
dotykové/silové, farebné,
vzdialenostné/ultrazvukové
a gyroskopické senzory
(ich ľubovoľná kombinácia
a počet).

Pravidlá

Riadiaca jednotka
Najviac jedna
v každom zápase.

dieliky LEGO sú
2. Neelektrické
povolené z akejkoľvek súpravy.

môžu tiež použiť LEGO káble,
4. Tímy
jednu SD kartu a jeden nabíjateľný
zdroj (power pack) alebo šesť AA
batérií.

môžu používať akýkoľvek
5. Tímy
softvér alebo programovací jazyk.

Roboty musia byť počas zápasu
autonómne. Nie je povolené žiadne
diaľkové ovládanie akéhokoľvek typu.

si môžu do každej domácej
6. Tímy
oblasti priniesť jeden hárok

zošitového papiera s poznámkami
k programom. Tieto papiere sa
nepočítajú medzi vybavenie.

alebo duplicitné modely
7. Dodatočné
misií nie sú povolené.

SUPERPOWEREDSM
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Domáca zóna
Ľavá štartovacia oblasť
Pravá štartovacia oblasť

PRED ZÁPASOM | PRÍPRAVA ZÁPASU
Na podujatiach sa budú zápasy
odohrávať na oficiálnych stoloch. Pred
začiatkom zápasu tímy absolvujú
predzápasovú kontrolu a pripravia si
všetko svoje vybavenie.
vybavenie tímu sa musí
1. Všetko
zmestiť do dvoch štartovacích oblastí

Pravidlá

a musí sa zmestiť pod výškový limit
305 mm. Ak sa však tímu podarí
umiestniť všetko vybavenie len do
jednej štartovacej oblasti a splniť
výškový limit 305 mm, získa 20 bodov.

nebudú mať k dispozícii ďalšie
2. Tímy
úložné priestory. Odkladacie stolíky

alebo vozíky nie sú povolené. Všetko
musí zostať na stole alebo v rukách
technika. Plochy naľavo a napravo
od hracej plochy sa môžu použiť
na odkladanie vybavenia a majú
rozmery približne 171 mm x 1143 mm
(skutočné rozmery sa môžu líšiť).
Vybavenie uložené na stole môže
podľa potreby presahovať ľavú
a pravú stenu.
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absolvovaní kontroly dostane tím
3. Po
niekoľko minút na prípravu. Začnú

rozmiestnením svojho vybavenia
a voľných modelov misií medzi dve
domáce oblasti. (Niektoré modely
misií musia začať v konkrétnej
domácej oblasti. Viac informácií
nájdete v časti “Príprava ihriska”.)
Potom umiestnia svojho robota
do štartovacej oblasti, z ktorej
chcú začať. Akýkoľvek zostávajúci
čas by sa mal použiť na prípravu
robota a vybavenia na prvý štart,
na kalibráciu kdekoľvek na hracej
ploche a na požiadanie rozhodcu, aby
skontroloval čokoľvek na ihrisku.

tímu sa potom musia
4. Členovia
rozdeliť do dvoch skupín a umiestniť

každú skupinu na jednu stranu ihriska
(vľavo a vpravo). Títo členovia tímu
nemôžu počas zápasu meniť strany.
Ak je to možné, umiestnite dvoch
technikov ku každej domácej oblasti.
Všetci ostatní členovia tímu musia
ustúpiť. Tímy nikdy nemôžu mať
viac ako dvoch technikov pri jednej
domácej oblasti, ale členovia tímu
si môžu kedykoľvek vymeniť miesto
s technikom (technikmi) na svojej
strane.

POČAS ZÁPASU | V DOMÁCEJ ZÓNE
Domáca zóna je bezpečným priestorom
tímu.

1.

Domáca zóna je rozdelená na dve
oblasti. Každá oblasť obsahuje
vlastnú štartovaciu oblasť.

2.

Technici môžu rukami manipulovať
s robotom, vybavením a modelmi
misií, ak sa tieto nachádzajú úplne
v ich domácej oblasti.

sa nesmú dotýkať ničoho
4. Technici
mimo svojej domácej oblasti ani

spôsobiť, aby sa čokoľvek pohlo alebo
vysunulo mimo túto oblasť, okrem
robota.

každom štarte by technici mali
5. Po
robotovi umožniť, aby sa úplne

vrátil do domácej zóny skôr, než ho
prerušia. (Viac podrobností nájdete
v časti “Mimo domácej zóny”.)

3. Počas štartu:

Pravidlá

• Technici nesmú ničomu brániť
v pohybe.
• Robot a všetko, s čím bude robot
hýbať sa musí nachádzať úplne
v štartovacej oblasti.

SUPERPOWEREDSM
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POČAS ZÁPASU | MIMO DOMÁCEJ ZÓNY
technici robota prerušia, musia ho
1. Ak
znovu odštartovať. Ak bol robot v čase
prerušenia mimo domácej zóny
(aj čiastočne), strácajú jeden disk
presnosti.
Pri prerušení sa s robotom stane
nasledovné:
• Ak bol robot čiastočne mimo
domácej oblasti: Preneste robota
do tejto domácej oblasti.
• Ak bol robot úplne mimo
domácej zóny: Vráťte robota do
ktorejkoľvek domácej oblasti.
S vybavením alebo modelmi misií,
ktoré boli v kontakte s robotom, keď
bol prerušený mimo domácej zóny
(aj čiastočne) sa stane nasledovné:
• Ak bol tento objekt s robotom
v okamihu jeho štartu: Nechajte si
ho. Preneste ho spolu s robotom.
• Ak bol tento objekt získaný až
po štarte robota: Odovzdajte ho
rozhodcovi, ktorý si ho nechá až do
konca zápasu.

Pravidlá
2O

Výnimka: Ak tím neplánuje opätovne
robota odštartovať, môže ho bez
straty disku presnosti zastaviť tam,
kde sa nachádza. Robot a všetko,
s čím je v kontakte, musí zostať
na mieste, kde bol robot prerušený.

Pravidlá Robot Game I Pravidlá

vybavenie alebo model misie
2. Ak
spadne alebo zostane mimo domácej
zóny, počkajte, kým sa zastaví:

• Ak zostane úplne mimo domácej
zóny: Zostane tak, ako je, pokiaľ to
robot nezmení.
• Ak zostane čiastočne v domácej
oblasti: Zostane tak, ako je,
pokiaľ to robot nezmení, alebo ho
môžu technici kedykoľvek ručne
odstrániť. Ak bol ručne odstránený
predmet modelom misie, musí byť
odovzdaný rozhodcovi, ktorý si ho
nechá do konca zápasu. Ak bol
objekt vybavením, musí sa preniesť
do tejto domácej oblasti a tím stratí
jeden disk presnosti.
nesmú oddeliť suché zipsy
3. Tímy
Dual Lock, rozobrať modely alebo

poškodiť model misie. Tímy tiež
nesmú prerušiť svojho robota takým
spôsobom, aby za to získali body.
Body získané takýmto spôsobom sa
nezapočítavajú.

nesmú ovplyvňovať súperove
4. Tímy
ihrisko alebo robota, pokiaľ na to

neexistuje výnimka v misii. Body, ktoré
sa nepodarilo získať alebo ktoré boli
stratené v dôsledku ovplyvňovania, sa
automaticky započítajú druhému tímu.

PO SKONČENÍ ZÁPASU | BODOVANIE
robota a ničoho iného sa nedotýkať.
Následne sa začne bodovanie.

to, aby mohli byť pridelené
2. Na
body, musí byť splnenie všetkých

podmienok určených v jednotlivých
misiách viditeľné na konci zápasu.
Výnimkou sú prípady, keď je v popise
misie požadovaný istý spôsob jej
splnenia.

tím nemôže spustiť svojho
4. Ak
robota, stále môže získať

body za vľúdnu profesionalitu
(Gracious Professionalism ®)
vysvetlením situácie alebo účasťou na
zápase.

zdokumentuje výsledky
5. Rozhodca
zápasu spolu s tímom. Ak sa zhodnú
na výsledkoch, tieto sa stávajú
oficiálnymi. Ak je to potrebné,
konečné rozhodnutie urobí hlavný
rozhodca. Do celkového hodnotenia
pre získanie ocenení a kvalifikáciu
na ďalšie turnaje sa započítava
len najlepší výsledok tímu z troch
zápasov. Remízy sa riešia pomocou
druhého a tretieho najlepšieho
výsledku.

sa vyžaduje, aby niečo bolo
3. Ak
„úplne v“ nejakej oblasti, potom sa

čiary a vzdušný priestor nad touto
oblasťou tiež počítajú ako súčasť
tejto oblasti (teda „v“), pokiaľ nie je
uvedené inak.

Tím č.
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Bodovací hárok nájdete na stranách 30-31.
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Modely misií
Na postavenie modelov
misií použite LEGO®
dieliky z vašej súťažnej
súpravy a návody na
stavbu modelov. Robot
interaguje s modelmi

misií na ihrisku a získava
za to body. Modely
misií si postavíte na
stretnutiach 1-4, ktoré sú
popísané v Technickom
zápisníku.

Je čas st
Bavte sa avať!
budnite a nezast
dôsledneavať
!

Upozornenie: Je veľmi
dôležité postaviť modely
čo najpresnejšie, pretože
tréning s nesprávnymi
modelmi môže spôsobiť
problémy. Pri stavbe
modelov pracujte v tíme

a pri stavbe sa navzájom
kontrolujte.

22
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Návo
dy
mode na stavbu
lov m
isií

Informácia o stavbe modelov misií
Číslo vrecka
		

Obsah vrecka

Číslo misie

Biela cesta energie

(Postavíte na stretnutí 1)

7

Model veternej turbíny

07

4

Model zásobníka energie

03

8

Model sledovania televízie

08

		

Modrá cesta energie

(Postavíte na stretnutí 2)

12

Model vodnej nádrže a 3 jednotky vody so slučkou

12

11

Model priehrady vodnej elektrárne

11

13

Model továrne na hračky

14

		

Žltá cesta energie

(Postavíte na stretnutí 3)

2

Model ropnej plošiny

02

3

Model cisterny

02

6

Model hybridného auta a rampy

06

		

Oranžová cesta energie

(Postavíte na stretnutí 4)

10

Model elektrárne

10

5

Model inteligentnej siete

05

9

Model hračky dinosaura

09

		

Rôzne

1

12 jednotiek energie, 3 palivové jednotky, 1 jednotka vody,
1 hybridná jednotka, 1 nabíjateľná batéria

Viaceré misie

14

Diely na model inovačného projektu

01

15

Dizajnové dlaždice na výstavnú stenu

03

16

Disky presnosti

N/A

16

Odznaky pre trénerov a emblémy sezóny

N/A

SUPERPOWEREDSM
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Príprava ihriska
Umiestnenie hracej plochy
rovnosť povrchu stola.
1. Skontrolujte
Prípadné nerovnosti odstráňte

medzery, okrem tej pri vrchnej stene
stola (asi 6 mm). Ak sú rozmery
stola a umiestnenie hracej plochy
správne, oblasti naľavo a napravo od
hracej plochy majú rozmery približne
X = 171 mm, Y = 1143 mm.

(napríklad brúsnym papierom) a stôl
dôkladne povysávajte.

povysávaný stôl rozviňte hraciu
2. Na
plochu a umiestnite ju podľa obrázka.

– Hraciu plochu môžete
4. Voliteľne
prilepiť pomocou tenkých pásikov

Hraciu plochu nikdy neskladajte,
netlačte a nezohýbajte zrolovanú
hraciu plochu.

čiernej lepiacej pásky. Páska však
môže prekrývať iba ľavú a pravú
okrajovú čiaru hracej plochy.

plochu posuňte čo najviac
3. Hraciu
k spodnej stene stola a zarovnajte
ju do stredu. Nikde by nemali byť

X

X

Y
Dole

Príprava ihriska
24
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n
o
k
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d nerovnos
ako napríkla
bo
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a
plochou
pod hracou
lných
zmeny svete
.
podmienok

Vpravo

Vľavo

Hore

Tréningové usporiadanie

Turnajové usporiadanie

Trénovanie bez oficiálneho stola alebo
hraničných stien je v poriadku, ale
turnaje sa budú konať na oficiálnom
stole v turnajovom usporiadaní. Trénujte
s ohľadom na
túto skutočnosť
a nezabudnite si
vyznačiť priestor
potrebný pre
domáce oblasti na
každej strane hracej
plochy.

Návo
d
súťa na stavb
u
žnéh
o sto
la
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UMIESTNENIE SAMOLEPIACICH SUCHÝCH ZIPSOV 3M™ DUAL LOCK™
Vo vašej súťažnej súprave nájdete hárky so samolepiacimi Dual Lock™
štvorčekmi, ktoré použijete na pripevnenie modelov na hraciu plochu. Dual
Lock je dôležitý, pretože nesprávne pripevnené modely vám sťažia plnenie
misií.

Krok 1: Najprv prilepte Dual Lock na
hraciu plochu lepiacou stranou dole.

Krok 2: Pridajte ďalší Dual Lock
lepiacou stranou hore.

Krok 3: Model zarovnajte a pritlačte.

JEDNOTKY

DIELY NA MODEL
INOVAČNÉHO PROJEKTU

DIZAJNOVÉ DLAŽDICE

Jednotky zľava doprava:
• Energie (12x)
• Palivová (3x)
• Hybridná (1x)
• Nabíjateľná batéria (1x)
• Vody (1x)
• Vody so slučkou (3x)

LEGO dieliky z vrecka číslo
14, ktoré použijete na stavbu
modelu inovačného projektu.

Dlaždice z vrecka číslo 15,
ktoré môžete (nie je to povinné)
použiť na tvorbu výstavnej
steny vášho tímu pre model
skladovania energie v rámci
stretnutia č. 3.

Pozri misie

Pozri misiu

Pozri misiu

02-04 a 06-15

01

03

SUPERPOWEREDSM

Príprava ihriska

PRIPEVNENIE MODELOV – Štvorčeky na hracej ploche s “X” vo vnútri označujú miesta, na ktoré umiestnite Dual
Lock. Postupujte podľa nasledovného príkladu a pracujte veľmi presne. Modely pritláčajte tlakom na ich najnižšiu
pevnú časť, nie zatlačením zvrchu, inak by ste ich mohli zničiť. Pri odstraňovaní modelov z hracej plochy ich
dvíhajte za túto istú časť a oddeľte Dual Lock.
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Príprava modelov misií
DOMÁCA ZÓNA

ROPNÁ PLOŠINA
Do ktorejkoľvek
domácej oblasti
umiestnite svoj
model inovačného
projektu (ak ho
máte).

Zásobník
3 palivové
jednotky

Zdvihnite
nakladaciu plošinu,
zasuňte cisternu
na miesto a potom
spustite nakladaciu
plošinu na cisternu.
Do zásobníka
vložte tri palivové
jednotky.

Cisterna

Do pravej domácej
oblasti umiestnite
hračku dinosaura.

Pozri misie

Nakladacia
plošina

01 a 09
ZÁSOBNÍK ENERGIE

02
SOLÁRNA FARMA

Do priehradky
umiestnite
jednotku energie
a priehradku úplne
zasuňte podľa
obrázka.

Jednotka
energie

Umiestnite tri
jednotky energie
podľa obrázka.

3 jednotky energie
Priehradka

Príprava ihriska
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Tímy si na turnaj
môžu priniesť
a v zápase použiť
svoju vlastnú
výstavnú stenu
alebo sa použije
prázdna biela
výstavná stena.
Výstavná
stena

Pozri misiu

Pozri misiu

03

Pravidlá Robot Game I Príprava ihriska

Pozri misiu

04

INTELIGENTNÁ SIEŤ
Úplne zatlačte
červený aktivátor.
Oranžový
konektor
Červený
aktivátor

Pozri misiu

05

HYBRIDNÉ AUTO
Hybridná
jednotka

Hybridné
auto

VETERNÁ TURBÍNA
Umiestnite
hybridnú jednotku
a hybridné auto
podľa obrázka tak,
aby zadné kolesá
auta boli tesne
za rampou.

3 jednotky
energie
Červený
aktivátor

Úplne vytiahnite
červený aktivátor.
Vložte tri jednotky
energie do
posuvného
zásobníka, ako
je znázornené
na obrázku.

Rampa

Posuvný
zásobník

Pozri misiu

Pozri misiu

06
SLEDOVANIE TELEVÍZIE

ELEKTRÁREŇ
Vložte jednotku
energie pod
televízor. Sklopte
televízor a úplne
vytiahnite červenú
pohovku.

Jednotka
energie

Vložte tri jednotky
energie a sklopte
červenú lištu, ako
je znázornené
na obrázku

3 jednotky energie

Červená
lišta

Červená
pohovka

Pozri misiu

08

Pozri misiu

10

SUPERPOWEREDSM

Príprava ihriska

Televízor

07

27

Príprava modelov misií
PRIEHRADA VODNEJ ELEKTRÁRNE
Umiestnite
jednotku energie
pred najväčšie
čierne rameno
na kolese turbíny
v spodnej
časti modelu.
Do zásobníka
vložte jednotku
vody.

Čierne
rameno

Jednotka
energie

VODNÁ NÁDRŽ

3 jednotky
vody
so slučkou

2 červené
háky

Rám vodnej
nádrže

Umiestnite rám
vodnej nádrže a tri
jednotky vody so
slučkami podľa
obrázka (slučky
na jednotkách
vody by mali byť
zarovnané podľa
čiar na hracej
ploche).

Zásobník

Jednotka
vody

Pozri misiu

Pozri misiu

11

TOVÁREŇ NA HRAČKY

12
NABÍJATEĽNÁ BATÉRIA

Zdvihnite čiernu
páku nahor
a zatlačte
minihračku
dinosaura tak, aby
bola za čiernou
pákou.

Umiestnite
nabíjateľnú batériu
podľa obrázka.

Nabíjateľná batéria

Príprava ihriska
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Pozri misiu

15

DISKY PRESNOSTI

Minihračka dinosaura

Dajte ich
rozhodcovi, ktorý
ich bude mať
počas celého
zápasu.
Páka

Pozri misiu

14
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W
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Plán
dráhy
robota
Nakreslite trasu, ktorou
sa váš robot vydá na
plnenie misií.
Na označenie každej
jazdy, ktorú robot
vykoná, a oblasti štartu,
do ktorej sa vráti,
môžete použiť rôzne
farby.
Rozhodnite sa, na
ktorej strane bude
každé vaše vybavenie
začínať.

SUPERPOWEREDSM
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Tím č.

Zápas:

Rozhodca:

Stôl:

NÁZOV TÍMU:
BODY
KONTROLA VYBAVENIA
Ak sa počas predzápasovej kontroly váš robot a všetko vaše vybavenie úplne zmestia
do jednej štartovacej oblasti a neprekročia výškový limit 305 mm:
MISIA 01

20

MODEL INOVAČNÉHO PROJEKTU

• Ak sa model inovačného projektu nachádza aspoň čiastočne v cieľovej oblasti továrne na
výrobu vodíka:

10

Prineste si na zápas jeden model inovačného projektu. Aby ste zaň mohli získať body, musí:
• byť zložený z aspoň dvoch bielych LEGO ® dielikov,
• byť v akomkoľvek smere aspoň taký dlhý ako LEGO dielik so štyrmi “výstupkami”.
• Measure
as long
as four LEGO studs in some direction.
MISIA
02 at least
ROPNÁ
PLOŠINA
Ak je palivová jednotka v cisterne na palivo:

5 KAŽDÁ

Bonus: Ak je aspoň jedna palivová jednotka v cisterne a cisterna je aspoň čiastočne nad
cieľovou oblasťou čerpacej stanice:

10 NAVIAC

MISIA 03

ZÁSOBNÍK ENERGIE

Ak sa jednotka energie nachádza úplne v zásobníku energie (najviac tri):

10 KAŽDÁ

Ak je jednotka energie úplne odstránená z priehradky zásobníka energie:

5

Žiadna z jednotiek energie v zásobníku sa na konci zápasu nesmie dotýkať žiadneho
vybavenia tímu.
MISIA 04

SOLÁRNA FARMA

Ak bola jednotka energie úplne odstránená z jej pôvodného kruhu:

5 KAŽDÁ

Bonus: Ak boli všetky tri jednotky energie úplne odstránené z ich pôvodných kruhov:

5 NAVIAC

MISIA 05

INTELIGENTNÁ SIEŤ

Ak je oranžový konektor na vašom ihrisku úplne zdvihnutý:

20

Bonus: Ak sú oranžové konektory na ihriskách oboch tímov úplne zdvihnuté:

10 NAVIAC

Model inteligentnej siete sa na konci zápasu nesmie dotýkať žiadneho vybavenia tímu.
MISIA 06

HYBRIDNÉ AUTO

Ak sa hybridné auto už nedotýka rampy:

10

Ak sa hybridná jednotka nachádza v hybridnom aute:

10

MISIA 07

VETERNÁ TURBÍNA

Ak sa jednotka energie už nedotýka veternej turbíny:
MISIA 08

SLEDOVANIE TELEVÍZIE

Ak je televízna obrazovka úplne zdvihnutá:

10

Ak sa jednotka energie nachádza úplne v zelenej zásuvke televízie:

10

Model Sledovanie televízie a jednotka energie v zelenej zásuvke televízie sa na konci
zápasu nesmú dotýkať žiadneho vybavenia tímu.

3O

10 KAŽDÁ

Pravidlá Robot Game I Bodovací hárok

MISIA 09

HRAČKA DINOSAURA

Ak sa hračka dinosaura nachádza úplne v ľavej domácej oblasti:

10

Ak je kryt hračky dinosaura úplne uzavretý:
• a vo vnútri sa nachádza jednotka energie:
• alebo sa vo vnútri nachádza nabíjateľná batéria:

10
20

MISIA 10

ELEKTRÁREŇ

Ak sa jednotka energie už nedotýka elektrárne:

5 KAŽDÁ

Bonus: Ak sa všetky tri jednotky energie už nedotýkajú elektrárne:

10 NAVIAC

MISIA 11

PRIEHRADA VODNEJ ELEKTRÁRNE

Ak sa jednotka energie už nedotýka priehrady vodnej elektrárne:
MISIA 12

20

VODNÁ NÁDRŽ

Ak sa jednotka vody so slučkou nachádza úplne vo vodnej nádrži a dotýka sa hracej plochy: 5 KAŽDÁ
10 KAŽDÝ
Ak je jednotka vody so slučkou zavesená na jedinom červenom háku:
HÁK
Slučka jednotky vody so slučkou môže presahovať za okraj vodnej nádrže.
Jednotky vody so slučkou vo vodnej nádrži alebo na červených hákoch sa na konci zápasu
nesmú dotýkať žiadneho vybavenia tímu.
MISIA 13

POWER-TO-X

Ak sa jednotka energie nachádza úplne v cieľovej oblasti továrne na výrobu vodíka
(najviac tri):
MISIA 14

5 KAŽDÁ

TOVÁREŇ NA VÝROBU HRAČIEK

Ak sa jednotka energie nachádza aspoň čiastočne v priehradke v zadnej časti továrne na
hračky (alebo v červenej násypke) (najviac tri):

5 KAŽDÁ

Ak bola minihračka dinosaura uvoľnená:

10

Energetické jednotky umiestnené v továrni na hračky sa na konci zápasu nesmú dotýkať
žiadneho vybavenia tímu.
MISIA 15

NABÍJATEĽNÁ BATÉRIA

Ak sa jednotka energie nachádza úplne v cieľovej oblasti nabíjateľnej batérie (najviac tri):

5 KAŽDÁ

Nabíjateľná batéria nie je jednotkou energie.
Jednotky energie nachádzajúce sa v cieľovej oblasti nabíjateľnej batérie sa na konci zápasu nesmú
dotýkať žiadneho vybavenia tímu.
DISKY PRESNOSTI
Zápas začínate so šiestimi diskami presnosti v hodnote 50 bodov. Disky má na starosti rozhodca. Ak
prerušíte vášho robota mimo domácej zóny, rozhodca jeden disk odoberie. Body získate za počet diskov,
ktoré vám ostanú na konci zápasu. Ak vám ostane:
1: 10, 2: 15, 3: 25, 4: 35, 5: 50, 6: 50
CELKOVÉ SKÓRE
Celkové skóre sa rovná súčtu všetkých hodnôt uvedených v stĺpcoch “Body”.

Vľúdna profesionalita (Gracious Professionalism ®) predvedená pri hracom stole:
ROZVÍJANÁ

DOSIAHNUTÁ

VÝNIMOČNÁ

2

3

4

SUPERPOWEREDSM
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