
SMART MOVE – LEPŠIA DOPRAVA
Rozmiestnenie modelov na ihrisku

Prehľad
• Hra Robot-Game sa odohráva na ihrisku.
• Ihrisko  tvorí  povrch  ihriska,  ktorý  je  položený  na  súťažnom  stole  FLL.  Na  povrchu  ihriska  sú 

rozmiestnené modely misií. 
• Niektoré modely sú na povrch pripevnené pomocou suchého zipsu (dual-lock). 
• Povrch ihriska a súčiastky LEGO, z ktorých sa dajú poskladať modely misií, sú dodané spolu v balíku 

s ihriskom FLL. 
• Návody na postavenie modelov misií  sú na CD, ktoré je v balíku, v krabici spolu so súčiastkami 

LEGO. 
• Odporúča sa, aby povrch ihriska bol položený na hladkom povrchu a obkolesený stenami. Návod na 

zostrojenie stola sa nachádza na stránkach FLL www.firstlegoleague.sk.

Položenie povrchu ihriska
Krok 1: Povysávajte dosku stola alebo plochu, na ktorú budete ihriskový povrch pokladať. I najmenšie 
nečistoty pod povrchom môžu nepriaznivo ovplyvniť činnosť robotov. Čistotu povrchu skontrolujte ešte 
raz  holou  rukou  a  brúsnym  papierom  odstráňte  všetky  zostávajúce  nerovnosti  a  nečistoty.  Potom 
povysávajte stôl znova. 
Krok 2: Vyrolujte povrch ihriska obrázkom navrchu na vyčistenú plochu. Severná strana povrchu ihriska 
je pri „severnej“ (na turnaji dvojitej) stene stola.  
Krok 3: Ihrisko je o málo menšie ako súťažný stôl. Posuňte ho tak, aby sa južná strana povrchu ihriska 
dotýkala južnej strany stola. Vycentrujte povrch tak, aby medzery na východnej a západnej strane boli 
rovnako veľké. 
Krok 4: Narovnajte ihrisko ťahom na opačných koncoch, vyrovnajte všetky nerovnosti a skontrolujte ešte 
raz krok 3. Na začiatku ostane na povrchu niekoľko vlniek, ktoré sa časom samé vyrovnajú.  
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Stavba modelov misií
Poskladajte modely misií – súčiastky LEGO a návod na CD je vo vašom balíku s ihriskom FLL. Jedna 
osoba potebuje na poskladanie modelov asi  dve až tri  hodiny,  takže najlepšie  je  poskladať  modely 
spoločne na jednom zo stretnutí tímu. Ak sú v tíme deti, ktoré nemajú skúsenosť so skladaním modelov 
LEGO, toto je možnosť získať prax. Stavba je zároveň dobrá príležitosť na to, aby sa členovia tímu 
navzájom zoznámili. 

Ukotvenie modelov suchým zipsom
Počas transportu alebo uskladnenia ihriska sa modely, ktoré sú bežne rozmiestnené na ihrisku, môžu 
uvoľniť  a  odstrániť  z  ihriska.  Niektoré  z  nich  sú  na  ihrisku  iba  položené  a  niektoré  sú  pripevnené 
nalepovacím suchým zipsom a teda sa dajú opakovane odstrániť a znovu pripevniť. Tento suchý zips 
rozposielame tímom spolu s ihriskom a stavebnicou s modelmi. Suchý zips funguje takto: dva rovnaké 
kúsky sa položia na seba a pritlačia – potom pevne držia, ale je ich možné silou znovu a opakovane 
oddeliť. Suchý zips sa na ihrisku nalepuje na miesta označené „X“. Na tieto miesta nalepíme štvorček so 
suchým zipsom lepivou  stranou  na  ihrisko,  potom naň  priložíme protikus,  zlepíme fóliu  a  nakoniec 
umiestnime na správne miesto príslušný model a pritlačíme. Tento postup vykonávame iba jeden raz. 
Potom sa modely už dajú jednoducho odnímať a znovu pripnúť na ihrisko.

Umiestnenie modelov

most

Pred nalepením suchého zipsu sa najskôr podrobne zoznámte so správnou polohou mostu. Suchý zips 
nalepujte postupne po jednom alebo po dvoch štvorčekoch smerom z juhu na sever. Keď ste hotoví so 
šiestimi miestami na ihrisku, použite tri páry štvorčekov na pripevnenie červeného povrchu mostu na 
bočnú stenu – dva na krajoch a jeden v strede. Sklápací čierny povrch podoprite tak, že otočný diel stojí 
na malej čiernej značke. 

závora 

Dávajte pozor, aby pri pripevňovaní modelu nedošlo k jeho poškodeniu. Upevnite vyklápaciu časť v tvare 
plotu zvislo, takže malá červená závora je vo svojej najvyššej možnej polohe. 

nákladné auto 

Nákladné auto je nasmerované smerom dolu z rampy. Jeho zadná náprava je uchytená malou červenou 
závorou. Auto by malo byť vycentrované v strede rampy a umiestnené rovnobežne s rampou. 

nárazníky

Pomocou suchého zipsu upevnite 4 nárazníky podľa označenia na ihrisku. Po upevnení každého modelu 
ho  treba  „nastaviť“.  Vytiahnite  zelené  koliesko,  počkajte  niekoľko  sekúnd,  kým  sa  čierny  nárazník 
prestane hojdať a potom koliesko priblížte nižšie. Guľka pod stredom nárazníka sa usadí v jamke. 
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vodiace steny

Steny pripevnite pomocou suchého zipsu. Dve sú na juhovýchode a jedna je na sever od Základne. 

dynamometer

Upevnenie pomocou suchého zipsu. Model je upevnený v strede východnej polovice ihriska a oba konce 
sú rovnaké. Po upevnení sa uistite, že sa otáča hladko a voľne. Ak nie, treba dať pozor, aby bol model 
pritlačený rovnomerne na všetkých stranách. Uistite sa, že osky sa nemôžu posúvať v severo-južnom 
smere a že nie sú prehnuté. 

padacie steny

Štyri stoja na značkách na severovýchode, LEGO kolíčky smerujú nahor. Posledná leží naplocho krížom 
na vrchu troch vysokých valcových stĺpov.  Štvorcové podstavy stĺpov sú na značkách na západ od 
mosta, smerom na sever. Piatu stenu na stĺpy položte opatrne, tak aby LEGO kolíčky smerovali na juh. 

výstražná svetelná signalizácia

Osem výstražných svetiel – stĺpikov stojí na malom čiernom krúžku, kolíčky smerom hore. Päť je medzi 
Základňou a mostom a tri sú severne od východnej vodiacej steny. 

slučky

Spolu je  11 slučiek.  8  stojí na ihrisku na príslušne zafarbených značkách so slučkami nasmerovanými 
podľa obrázka na ihrisku,  zostávajúce dve sivé a jedna červená sú umiestnené na iných modeloch, 
pričom slučky sú rovnobežné s dlhším okrajom ihriska. Jedna sivá slučka stojí v strede padacej steny, 
ktorá je na stĺpoch. Druhá sivá slučka je v strede juhozápadnej osky južnej vodiacej steny.  Červená 
slučka stojí v strede najvýchodnejšej osky južnej vodiacej steny. Uistite sa, že všetky slučky sú vo zvislej 
polohe. 

Údržba ihriska
Steny okolo ihriska: Odstráňte všetky nerovnosti alebo diery.
Povrch ihriska:  Uistite sa, že povrch ihriska sa dotýka južnej steny a je vycentrovaný vo východno-
západnom smere. Pri čistení sa vyhnite akýmkoľvek prostriedkom, ktoré by mohli povrch poškodiť alebo 
zanechať stopy. Lepivé alebo klzké zbytky môžu ovplyvniť činnosť robotov. Na odstránenie prachu pod a 
nad povrchom ihriska použite vysavač alebo navlhčenú utierku. Pri prenášaní a ukladaní ihriska dbajte, 
aby ste predišli nežiadúcim zlomom a skladom, ktoré by mohli zostať a potom ovplyvniť činnosť robotov.
Modely misií: Modely udržujte v pôvodnej forme častým spevnením spojov. Voľné osky sa musia otáčať 
voľne, neposúvať sa a ak sú ohnuté, treba ich vymeniť. 
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