
SMART MOVE - LEPŠIA DOPRAVA - ROBOT-GAME

V hre “Smart Move” Robot-Game si vyskúšate ako sa môže vozidlo vybavené elektronickými senzormi 
(váš robot)  dostať na rôzličné  miesta a splniť  tam viaceré úlohy,  pričom sa po ceste bude vyhýbať 
rôznym nástrahám. 

Vedeli by ste zostrojiť vozidlo, ktoré by vás odviezlo kam chcete, alebo sa tam dostalo aj samotné?
Viete si predstaviť, že by sa vozidlá na ceste navzájom videli a dokázali rozpoznať?
Dokázali by sa také vozidlá navzájom jedno druhému vyhnúť a nevrážať do prekážok?
Dali by sa vozidlá naprogramovať tak, aby sa vyhli dopravným zápcham?
Potrebovali by sme aj naďalej semafory?

Ak by tieto vozidlá vrazili jedno do druhého…
Ako ich zostrojiť, aby sa pasažierom nič nestalo?
Ako by sa dalo predísť tomu, aby niekde zapadli, alebo sa poškodili?
Všimli ste si, že väčšina vozidiel v mieste, kde bývate, sa používa len počas malej časti dňa?
Ako by sa dal znížiť počet vozidiel vo vašej obci?
Aká nová technológia by vám v búducnosti pomohla, aby stačilo cestovať menej?
A teraz, k týmto predstavám a myšlienkam... …skúste niečo z toho naozaj zostrojiť!

1. dosažiteľnosť miest (zvoľte jednu možnosť)
V okamihu, keď hra skončí, robot sa má nachádzať na jednom z nasledujúcich miest.

žltý-a-čierny-kruh

Zaparkovaný  tak,  že  sa  jeho  poháňané  kolesá  alebo  pásy  dotýkajú  žlto-čierneho  kruhu  východne 
od mosta. 
25 bodov

žltý povrch mosta

Zaparkovaný tak, že sa jeho poháňańe kolesá alebo pásy dotýkajú žltého povrchu mosta na vašom 
ihrisku, ale nedotýkajú sa červeného povrchu mosta alebo povrchu ihriska. 
20 bodov

červený povrch mosta

Zaparkovaný tak, že sa jeho poháňané kolesá alebo pásy dotýkajú červeného povrchu mosta na vašom 
ihrisku, ale nedotýkajú sa povrchu ihriska. 
25 bodov

© HANDS on TECHNOLOGY e.V.   I   “Smart Move” - Lepšia Doprava - Robot-Game                           1



2. manipulačné úlohy

nárazníky

Nárayníky sú zhodené zo stojanu a sú v polohe „dolu“. 
25 bodov za každý nárazník

slučky

Slučky sú na Základni.
10 bodov za každú slučku

BONUS: Nové technológie niekedy odstraňujú potrebu cestovať. Ich vývoj je náročný, ale každý objav 
zjednodušuje nasledujúci objav. Ak sú všetky tri sivé slučky na Základni, jednu červenú slučku môžete 
preniesť na Základňu rukou. Nezávisle od toho, ak sú všetky tri červené slučky na Základni, jednu slučku 
ľubovoľnej  farby môžete preniesť  rukou  na Základňu. Po splnení  podmienok sa tieto ručné operácie 
môžu vykonať kedykoľvek pred skončením hry, je to zvláštna výnimka z pravidiel. 

3. predchádzanie zrážkam

výstražná svetelná signalizácia

Výstražné svetlá sú vo vzpriamenej polohe (kolmo vhľadom na ihrisko). 
10 bodov za každý stĺpik

Poznámka: Výstražná signalizácia plní rolu predmetov, ktorých odobratím sa trestá dotyk v hre “Smart 
Move”  Robot-Game.  Vždy keď sa celý robot nachádza mimo Základňu a dotknete sa ho,  rozhodca 
vezme jeden stĺpik, ktorý je vo vzpriamenej polohe preč z ihriska. Stĺpiky sa berú v poradí z juhu na 
sever, potom zo západu na východ. Ak žiadne svetlo nie je vo vzpriamenej polohe, dotyk sa netrestá. 

vyhnúť sa padacím stenám 

Padacie steny musia byť vo vzpriamenej polohe (kolmo na ihrisko). Každá padacia stena sa ráta, spolu 
najviac 4 kusy. Každá padacia stena ale vyžaduje jeden zhodený nárazník v polohe „dolu“. Príklad: ak sú 
na ihrisku 4 vzpriamené steny, ale iba 3 zhodené nárazníky, počítajú sa iba 3 steny. 
10 bodov za každú padaciu stenu (najviac 40 bodov)
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4. bezpečnosť

zhodenie padacích stien

Všetky padacie steny ležia vo vodorovnej polohe.
40 bodov

test vozidla 

Nákladné auto sa nedotýka malej červenej závory. V okamihu, keď robot splní túto úlohu sa musí celý 
nachádzať mimo Základňu. V opačnom prípade tím získa dva trestné dotyky a rozhodca odstráni dve 
vzpriamené stĺpiky. 
20 bodov

test bezpečnosti pre jedného pasažiera

Postavička Crash-test-dummy musí byť na palube robota po celý čas hry. V okamihu, keď sa postavička 
na robotovi nenachádza, ju rozhodca odstráni z hry. Ľubovoľné upevnenie je prijateľné, ak postavička po 
skončení hry môže z robota jednoducho „vystpúpiť“ (dá sa vybrať jednou rukou, oddeliť od robota).  
15 bodov

test bezpečnosti pre viacerých pasažierov

Všetci štyria pasažieri sedia alebo stoja vnútri alebo navrchu dopravného prostriedku, ktorý ste zostrojili 
a nejaká jeho časť je „v“ žlto-čiernom kruhu na východ od mosta. 
10 bodov
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