
„FOOD FACTOR“ ROZMIESTNENIE MODELOV NA IHRISKU
Úvod

• 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 špeciálneho suchého zipsu (Dual Lock). 
• Povrch  ihriska  a  súčiastky  LEGO,  z  ktorých  sa  dajú  poskladať  modely  misií,  sú  dodané  spolu 

v balíku s ihriskom FLL, súčasťou sú aj návody na postavenie modelov misií na priloženom CD
• Odporúča sa, aby povrch ihriska bol položený na hladkom povrchu a obkolesený stenami. Návod na 

zostrojenie  stola  sa  nachádza  na  stránkach  FLL  www.fll.sk. a  Hands  on  Technology 
http://www.hands-on-technology.de/en/firstlegoleague/saison2011/foodfactor/tournamenttable 

1. 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 naschvál o málo menšie ako súťažný stôl.  Posuňte ho tak, aby sa severná 
strana povrchu ihriska dotýkala severnej 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. Niektoré tímy na to používajú fén na vlasy.

          Obrázok: Položenie povrchu ihriska na súťažný stôl FLL. 

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 tri až štyri 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. 
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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 jeho najspodnejšiu plochu, aby sa nám v rukách nerozpadol. Tento postup vykonávame 
iba jeden raz.  Potom sa modely už dajú jednoducho odnímať a znovu pripnúť na ihrisko, vždy s  
nimi manipulujeme za najspodnejšiu pevnú plochu.

4. Rozmiestnenie modelov misií 

Umývadlo

Použite Dual Lock. Model umiestnite presne na jeho značku v strede ihriska. 

Plot

Použite Dual Lock. Jeden je v severozápadnom rohu otočený smerom na juh. Ostatné dva sú na 
severnej strane ihriska v strede, na ľavej a pravej strane móla. Plot na pravej strane smeruje na  
západ, plot na ľavej strane smeruje na východ. 

Stôl a kvety

Použite Dual  Lock. Model umiestnite presne na jeho značky na južnej strane ihriska. Kvety sú 
položené na stole.  

Časovač

Použite Dual  Lock. Model umiestnite presne na jeho značky na južnej strane ihriska. Červená a 
zelená značka znázorňujú správnu orientáciu. Je pripevnený hneď vedľa stola. Ručička ukazuje 
na juh, tak ako je to zobrazené na povrchu ihriska. 

Teplomer

Použite Dual  Lock. Model umiestnite presne na jeho značky na južnej strane ihriska. Páka na 
vrchu (čierno/červená) musí byť celkom zacvaknutá dnu. Teplomer ukazuje vysokú teplotu a pre 
správnu orientáciu páky na vrchu si skontrolujte obrázky/video na stránkach fll.sk.

Šmykľavky pre potkanov (Interaktívny model)

Jedna šmykľavka je pripevnená na vašom ihrisku,  druhá je na súperovom. Pohľadajte značky 
vedľa móla, na ktoré sa pripevní vaša šmykľavka. Tento model je pripevnený cez Dual Lock aj o 
severnú stenu ihriska. Pripevnite stanicu najprv o povrch ihriska, pri stene nechajte medzierku 
veľkosti hrúbky mince. Pridajte  Dual Lock  medzi model a stenu. Druhý model sa umiestňuje na 
zadnú stranu dvojitej severnej steny (súperove ihrisko), rovnobežne s prvým modelom, v opačnom 
smere.  Vycentrujte  ho nad hrubou čiernou  čiarou.  Keďže počas tréningu  nemáte  k  dispozícii  
súperove ihrisko, môžete na pripevnenie použiť toľko Dual Locku, koľko treba.
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Dávkovače (Riziko znečistenia) 

Pred upevnením posuňte dva nosníky na každom modeli takto: 
Krok 1 – Odpojte dlhší nosník z vonkajšej strany podstavy.
Krok 2 – Odstráňte čiernu spojku, ktorá je skoro na okraji podstavy.
Krok 3 – Vložte túto spojku do susednej dierky.
Krok 4 – Odpojený nosník namontujte naspäť posunutý o jednu dierku tak, aby čierna spojka bola 

      upevnňovala jeho poslednú dierku. 
Krok 5 – Zopakujte kroky 1-4 na druhej strane podstavy.
Krok 6 – Pripevnite Dual Lock na značky, ale aj pred tieto značky ako ukazuje obrázok.

Posunutie nosníka nemá vplyv na umiestnenie modelu. Zarovnajte pôvodný zadný okraj podstavy 
so značkou na ihrisku a pritlačením model upevnite. Všimnite si,  že dva modely sú zrkadlovo 
prevrátené, uistite sa, že červená páka modelu je na strane červenej značky na povrchu ihriska. 

Voľné modely, ktoré nepripevňuje Dual-Lock

Zvieratá z dvora  

Sú položené severne za plotom na západe ihriska. Prasiatko a kravička na štvorcových značkách 
sa dívajú južne, zvedavé sliepočky môžu byť natočené ľubovoľným smerom. 

Baktérie a vírusy (mikróby)

Baktérie sú voľne položené v dávkovačoch, počty a umiestnenie zobrazuje obrázok. Všetky žlté sú 
na Základni a dve červené sú v chladiacom prívese. 8  vírusov je spolu s ružovými a ďalších 8 
spolu so zelenými baktériami.

Poradie farieb zhora nadol:

− červené (2)

− červené (10)

− fialové (12)

− ružové (12 + 8)

− zelené (12 + 8)

− žlté (12)

Jed (Modrá a žltá lopta)

Pohľadajte značky na ihrisku: na severe vedľa plota, za ktorým sú zvieratá z dvora a na juhu vedľa  
rýb. Gumené krúžky sú položené na značke, lopty ležia na krúžkoch. 
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Chladiaci príves 

Zadná strana prívesu je pritlačená na severnú stenu medzi dvoma strednými plotmi, v strede na 
svojich značkách. 

Potraviny

Celkovo je 12 balíkov potravín: 10 v Základni a 2 sú v žltom aute. 

Mäso a Ryby

Prepravka s mäsom (podlhovastá dvojitá celá hnedá kocka) je na Základni. Ryby sú položené 
presne na svojich značkách na východ od Základne. 

Kombajn a kukurica 

Pozrite sa na značky. Položte kombajn na východnú stranu lode tak, aby smeroval na východ. 
Zajachajte s ním jemne a pomaly vzad, až pokiaľ sa dá. Zdvihnite ho tak, že sa pri tom jeho zadné 
kolesá  neotočia. Naložte mu dozadu štyri kúsky kukurice. Všetky štyri kúsky musia byť navzájom 
voľné. Opatrne kombajn položte na jeho značku. TIP:  Aby sa kukurica v kombajne nezasekla, pri 
každom naložení kukurice zatlačte na steny, aby sa otvor mierne rozšíril. Potrebné rozšírenie je 
také malé, že rozdiel voľným okom nevidno. 

Žlté nákladné auto 

Na korbe má položené dve prepravky - jednu s banánmi, druhú s rajčinami a mrkvou. Auto je 
položené na značkách vedľa kombajnu. 

Pizza a Zmrzlina

Uistite sa, že slučky majú pravidelný tvar a nie sú naklonené na niektorú stranu. Sú položené na 
značkách na východnej strane ihriska. 

Potkany

Slučky s potkanmi sú položené na svojich šmykľavkách na severe v strede. Potkany sú otočené 
náhodne na juh alebo na sever. Sú zatlačené na farebných koncoch šmykľaviek až pokiaľ sa dá. 
Uistite sa, že slučky majú pravidelný tvar a nie sú naklonené na niektorú stranu. 

5. Starostlivosť o ihrisko
Okrajové steny

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

Field Mat

Uistite sa, že sa povrch ihriska dotýka severnej 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 mali 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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