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2. 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. 

3. Ukotvenie modelov suchým zipsom (Dual Lock)

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.

4. Rozmiestnenie modelov misií 

Tepna

Použite Dual Lock. Model umiestnite presne na jeho značku na severozápade ihriska. 

Stojan pre injekciu

Použite  Dual Lock.  Model umiestnite presne na jeho značku na severozápade ihriska,  nízkou 
stranou smerom k Základni. Na upevnenie injekcie treba zdvihnúť veľkú červenú páku do krajnej 
polohy, aby zarážka zamedzila uvoľneniu injekcie. 

Injekcia

Nepotrebujete  Dual Lock.  Červené a biele krvinky zoraďte smerom od ihly takto:  2  červené, 1 
biela,  2  červené,  1  biela,  1  červená,1  biela.  Injekciu  upevnite  na  hornej  strane  stojana.  Ihla 
smeruje smerom od Základne. Obe západné kolieska sa dotýkajú červených koľajníc. 

Sadra

Použite  Dual Lock.  Najskôr upevnite kratšiu časť kosti presne na jej značku na západnej strane 
ihriska.  Potom upevnite  dlhšiu  časť  kosti  na  jej  značku  smerom na  východ  od  kratšej  časti: 
pripevnite ju tak, aby medzi dvoma časťami kosti ostala 2 mm medzera. Pri štarte hry je dlhšia 
časť kosti vylomená tak, že je zarovnaná podľa čiar na ihrisku. Modrá sadra je na Základni. 

Kostný mostík

Použite Dual Lock.  Umiestnite dlhšiu časť modelu presne na jej značku na južnej strane ihriska. 
Pri  štarte hry sú obe časti  zarovnané tak, aby počas hry bolo možné vložiť  kostný mostík do 
pripraveného  otvoru  podľa  zadania  úloh.  Menšiu  časť  (chodidlo)  priložte  tesne  k  sivej 
zarovnávacej dlahe a medzi dvoma bielymi časťami modelu nechajte medzierku 2 mm. Lopta je 
položená na čiernom gumenom krúžku,  ktorý je na svojej  značke hneď vedľa modelu.  Kostný 
mostík sa nachádza na Základni. 
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Bránka

Použite Dual Lock. Model umiestnite presne na jeho značku v strede ihriska, zelená hrana je na 
juhozápadnej strane. 

Tkanivo (chybné a zdravé bunky) 

Použite  Dual Lock  na upevnenie veľkej časti.  Dual Lock nie je potrebný na upevnenie menšej 
časti. Model pripevnite presne na jeho značku na juhovýchodnej strane ihriska. Počas štartu hry 
sú všetky panely vo vertikálnej polohe. Upresnenie: na začiatku sa nemôže stať, že by všetky 
čierne panely boli otočené smerom na sever. Tento model sa môže náhodne zmeniť, keď sa robot 
pohybuje mimo Základňe.

Mozog a Dvere 

Použite Dual Lock. Model pripevnite presne na jeho značku na východe. Oska, ktorá spája mozog 
s dverami, vedie rovnobežne s povrchom ihriska. Počas štartu hry sú dvere celkom zatvorené. 

Tlakomer 

Použite Dual Lock. Model upevnite presne na jeho značku na severovýchode. Počas štartu hry je 
závažie celkom dole. Červená gumička musí byť nasadená tak, že jemným zatlačením modrého 
panelu sa koleso dostane do vzpriamenej polohy. 

Lekár, Pacient a Inžinier

Dual Lock nie je potrebný. Doktor sedí v strede smerovej ružice a díva sa smerom na Základňu 
(smerom na juh). Pacient sedí na nosítkach nad jadrom najzápadnejšej nervovej bunky a díva sa 
na západ. Inžinier je na Základni.

Dávkovač liekov a krabička 

Dual  Lock  použite  iba  na  upevnenie  dávkovača. Modely  rozmiestnite  na  ich  značky  na 
severovýchode. Čierny panel dávkovača je na juhovýchodnej strane. Počas štartu je čierny panel 
vysunutý celkom von a tabletky sú zoradené do farebných radov: východný rad je ružový, stredný 
rad  je  biely  a  západný  rad  je  modrý.  Modrá  krabička  je  voľne  položená  na  značke  pred 
dávkovačom a nie je pripevnená.

Protéza ruky 

Použite  Dual Lock.  Model upevnite na jeho značku na severnej strane, ruka smeruje na sever. 
Počas štartu je ruka v dolnej polohe a je vytiahmutá dozadu. Ruka sa najlepšie umiestňuje pred 
tým, ako položíte  patent.  Zatlačte  červené rameno ruky celkom na sever a potom ho celkom 
sklopte smerom k povrchu ihriska.  Nakoniec ho bez toho, aby sa rameno vzdialilo  od ihriska,  
stiahnite celkom do krajnej polohy smerom na juh. 

Patent

Použite Dual Lock. Tento model sa opiera jednou stranou o vaše ihrisko a druhou stranou o ihrisko 
druhého súťažného tímu. Dve nohy modelu upevnite na ich značky.  Východo-západné značky 
pasujú presne, ale severo-východné nemusia. Potom položte patent na stojan. 
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Srdce

Použite Dual Lock. Model upevnite presne na značku na severozápade, ostrý koniec smeruje na 
juhozápad. 

Ostatné modely 

Dual  Lock  nie  je  potrebný.  Položte  obe  bionické  oči,  cievnu  oporu,  tri  červené  krvinky, 
kardiostimulátor a záplatu na srdce kdekoľvek na Základňu. 

5. Starostlivosť o ihrisko

Okrajové steny

Odstráňte väčšie triesky, a zakryte väčšie diery na okrajových stenách.

Povrch ihriska

Uistite sa, že sa povrch ihriska dotýka južnej steny a je vycentrovaný v západo-východnom smere. 
Povrch sa nesmie čistiť  žiadnym prostriedkom, ktorý by zanechával akúkoľvek stopu. Lepkavá 
alebo klzká stopa by mohla zmeniť vlastnosti pohybu robota oproti novému povrchu. Špinu pod a 
na  ihrisku  povysávajte,  alebo  odstráňte  navlhčenou  handrou.  Pri  transporte  alebo  skladovaní 
ihrisko neskladajte tak, že by vznikli ostré zlomy, ktoré by nohli mať vplyv na pohyb robota.  

Modely misií

Udržujte modely v pôvodnom stave častým vyrovnaním a stlačením pevných spojov. Uistite sa, že 
voľne otáčajúce sa osi sa naozaj otáčajú voľne a ak sa z nejakého dôvodu ohnú, vymeňte ich za 
iné. 
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