Trest za dotyk
Červené krvinky sú trestnými predmetmi. Každá krvinka má hodnotu 5 bodov, kým sa nachádza
kdekoľvek na ihrisku. Ak sa tím dotkne robota v činnosti kdekoľvek mimo Základne, rozhodca
odoberie z ihriska vždy ďalšiu červenú krvinku, kým sa tam aspoň jedna nachádza.
Červené krvinky, ktoré zostali kdekoľvek na ihrisku a neboli odobraté rozhodcom = každá 5
bodov

Zničenie chybných buniek
Rozhodca náhodne prestavuje niekoľko zlých buniek. Sú to čierne panely, ktoré sú otočené na
južnú stranu. Ostatné čierne panely sú otočené na sever. Toto prestavovanie nastáva kedykoľvek,
keď robot nie je na Základni, ak s panelmi práve nie je v kontakte a ak ich ešte nedostal do
bodovanej polohy.
Body možno získať dvoma spôsobmi, ale zaráta sa iba jedna z dvoch možností. Označte chybné
bunky tak, že všetky čierne panely budú smerovať len nahor, alebo na sever. Alebo: Zničte chybné
bunky tak, že všetky čierne panely budú smerovať len na sever. V oboch prípadoch musia byť
panely celkom preklopené do cieľovej polohy.
Označenie chybných buniek = 20 bodov
Zničenie chybných buniek = 25 bodov

Protéza ruky
Uchyťte patent na protézu ruky. Ak patent držia obe protézy, oba tímy získajú body.
Protéza na vašej strane drží patent = 25 bodov

Záplata na srdce
Presuňte záplatu na srdce do srdca.
Záplata nasadená = 20 bodov

Kardiostimulátor
Nainštalujte kardiostimulátor do srdca tak, že voľný koniec čiernej trubice je v srdci, ale sivé telo
stimulátora nie je.
Koniec trubice je v srdci, sivé telo je mimo = 25 bodov

Mapovanie nervov
Pohnite západným nervom vstupujúcim do mozgu, aby bolo vidieť, ktorý východný výstupný signál
tento nerv aktivuje. Červený výstupný nerv potom musí byť vystrčený z mozgu.
Vstupno-výstupný vzťah nervov odhalený = 15 bodov

Telekinéza
Otvorte dvere aspoň do polovice len posunutím južného nervu vstupujúceho do mozgu.
Dvere sú otvorené aspoň do polovice = 20 bodov

Automatický dávkovač liekov
Nadávkujte všetky modré a biele, ale žiadne ružové tabletky z dávkovača. Presuňte krabičku s
bielymi a modrými tabletkami (aspoň jednu z každej farby) do oblasti pacienta. Spolu najviac 30
bodov.
Modré a biele tabletky odstránené z dávkovača, ružové tabletky v dávkovači = 25 bodov
Modré a biele tabletky (aspoň jedna z každej farby) v krabičke v oblasti pacienta = 5 bodov
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Jemnosť robota
Presuňte závažie tlakomeru do hornej polohy iba jemným zatlačením modrého panelu.
Závažie je celkom na vrchu = 25 bodov

Profesionálna tímová práca
Dovezte lekára a biomedicínskeho inžiniera k pacientovi do oblasti pacienta.
Všetci ľudia sú spolu v oblasti pacienta = 25 bodov

Bionické oči
Presuňte aspoň jedno bionické oko tak, aby sa dotýkalo hornej časti tela (alebo tieňového obrysu)
osoby nakreslenej v strede povrchu ihriska.
Aspoň jedno oko sa dotýka hornej časti tela = 20 bodov

Cievna opora (stent)
Rozšírte zúženú tepnu vložením opory. Všetky steny tepny musia byť navzájom rovnobežné.
Cievna opora nainštalovaná, tepna rozšírená = 25 bodov

Prečítajte si všetky dokumenty zadania
Teraz čítate dokument “Zadania úloh Robot Game”, ktorý je len jednou časťou všetkých informácií,
ktoré potrebujete, aby ste na turnaji dosiahli čo najlepší výsledok. Okrem toho si treba preštudovať
nasledujúce štyri dokumenty:



Rozmiestnienie modelov na ihrisku



Pravidlá



Zadanie výskumného projektu



Otázky a odpovede

Na jednom stretnutí by ste si tieto dokumenty mali podrobne prejsť, aj vtedy, ak ste už skúsený tím.
Prečítajte si ich všetky a pri riešení úloh sa k nim často vracajte.
Znalosť dokumentácie = dôležité
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