
„FOOD FACTOR“ PRAVIDLÁ ROBOT GAME 

Upozornenie

Na  súťaži  môžete  dosiahnuť  dobrý  výsledok  iba  vtedy,  ak  si  podrobne  preštudujete  všetky 

dokumenty, ktoré sa týkajú zadania úloh FLL 2010 a sú uverejnené na stránkach www.fll.sk a: 

www.hands-on-technology.de/en/firstlegoleague/saison201  1/fll_2011.  

• Rozmiestnenie modelov na ihrisku 

• Zadanie úloh Robot-Game 

• Pravidlá Robot-Game 

• Zadanie výskumného projektu

• Otázky a odpovede

1. Súťažiaci

• Tím pozostáva z 5 až 10 členov (tréner, rodičia, a iní dospelí sa nepočítajú za členov).

• Každý tím má dospelého trénera. 

• Vek členov tímu je 10 až 16 rokov (presne: 2.septembra 2011 musí mať každý člen menej, ako 17 

rokov).

• Počas hry na turnaji sa k súťažnému stolu môžu priblížiť iba dvaja členovia tímu s výnimkou 

núdzových opráv robotov.

• Ostatní členovia tímu môžu hru sledovať z blízkosti. Členovia, ktorí sú pri stole, sa možu medzi 

jednotlivými hrami a počas nich vymeniť. Zóny pohybu presnejšie upraví organizátor turnaja FLL.

2. Dovolený materiál

• Toto pravidlo sa vzťahuje na roboty a všetko ostatné, čo si suťažiaci priniesú k súťažnému stolu. 

Všetko, s čím súťažíte musí byť postavené výlučne zo súčiastok LEGO v pôvodnom vyhotovení, 

výnimkou sú iba gumičky a hadičky, ktoré je možné skrátiť na potrebnú dĺžku. 

• Výnimky: 

• Môžete si priniesť aj list papiera so zoznamom programov.

• Pre potreby určenia vlastníka si môžete označiť len tie diely robota, ktoré nevidno
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• LEGO kábliky a konverzné kábliky môžete používať v neobmedzenom počte.

• Na počet  neelektrických dielov nie sú obmedzenia. Ručne naťahované motory nie sú povolené, 

pneumatické zariadenia sú povolené. 

• Použité elektrické súčiastky musia byť typu LEGO Mindstorms. Elektrické súčiastky sú obmedzené 

na jednu z týchto dvoch alternatív:

Riadiaca jednotka RCX Riadiaca jednotka NXT

1 RCX 1 NXT

3 motory 3 motory

8  senzorov (iba  svetelné,  otáčkové  a 
dotykové)

6  senzorov (iba dotykové,  svetelné  a 
ultrazvukové)

• Kombinovaný farebný/svetelný senzor (9694) nie je povolený.

• Upresnenie: tím si môže k súťažnému stolu priniesť najviac 3 motory – vrátane všetkých motorov na 

robotovi i všetkých doplnkoch a častiach, ktoré tím so sebou prinesie a použije v hre. Štvrtý motor sa 

k súťažnému stolu nesmie priniesť.   

• Náhradné elektrické súčiasty sú dovolené len pri pracovných stoloch tímov. 

• Počítače nie sú pri súťažnom stole povolené.

• Žiadne predmety, ktoré fungujú ako diaľkové ovládanie, nie sú povolené.

• Farby, lepiaca páska, nálepky, lepidlo, olej a pod. nie sú dovolené.

• Zúčastnené tímy nesmú v deň turnaja zdieľať svoje roboty s inými tímami.

• Počas jednej hry je možné použiť iba jeden robot. V jednotlivých hrách je však možné použiť rôzne  

roboty.

• Ak robot porušuje niektoré z týchto pravidiel, alebo pravidlo o softvéri a nemôže byť prestavaný, 

organizátor turnaja FLL rozhodne o ďalšom postupe. Tieto roboty však nemôžu získať žiadnu cenu.

3. Softvér

• Na programovanie robotov môžete použiť iba softvér LEGO Mindstorms, RoboLab, alebo ľubovoľnú 

verziu softvéru NXT-G.

• Záplaty (patch), doplnky (add-on) a nové verzie sú dovolené. 

• Sady nástrojov (Tool kits), vrátane LabVIEW tool kit nie sú dovolené. 

4. Misia

• Splnenie misie znamená dosiahnutie nejakého konkrétneho výsledku, alebo vykonanie akcie, ktorá 

je ohodnotená bodmi. Výsledné skóre závisí od počtu misií, ktoré robot splní a ich bodových hodnôt.

• Poradie a počet  misií,  ktoré chce tím splniť,  si  volí  tím sám. Pokus o splnenie  misie je možné 

opakovať, ale rozostavenie na ihrisku kvôli tomu do pôvodného stavu nemožno vrátiť. 
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5. Hra

• Počas turnaja FLL stoja dva súťažné stoly tesne vedľa seba, pričom ihriská sú obrátené oproti sebe 

(sever proti severu). Tak isto stoja proti sebe aj súťažné tímy, ktoré k stolom pristupujú z opačných 

strán. Každý tím sa zúčastní aspoň troch hier. Každý nový štart je nová šanca získať čo najväčší  

počet bodov.

• Hra trvá 2 ½ minúty (150 sekúnd), počas ktorých roboty môžu plniť úlohy s cieľom nazbierať čo  

najväčší počet bodov.

• Postup hry je takýto:

• Hra začne a robot štartuje zo Základne. Po odštartovaní je robot „v činnosti“ a samostatne 

(autonómne) plní úlohy.

• Ak sa tím rozhodne dotknúť robota, robot sa v tom okamihu zmení na robota v pokoji, bez 

ohľadu na to, kde sa práve nachádza. V tej chvíli musí byť okamžite prenesený na Základňu, 

ak tam už nie je. Kým sa robot v pokoji nachádza v Základni, môže byť upravovaný na ďalšiu 

činnosť a znovu odštartovaný. Tento postup sa môže opakovať viackrát, pričom v pozadí 

môže hrať hudba, rozprávať moderátor, diváci povzbudzovať tímy a pod. Stopky sa nikdy 

počas hry nezastavujú.

• Po skončení hry sa nikto ničoho na ihrisku nesmie dotýkať, pokiaľ rozhodci nezaznamenajú stav na 

ihrisku a nedohodnú sa so súťažiacimi  v  tíme na tom,  ktoré  body získali.  Rozhodca bodovanie 

zaznamená do hárku a spolu so zástupcom tímu podpíše.

6. Kolá

• Jedno kolo je ukončené vtedy, keď v ňom každý tím odohral jednu hru.

• Turnaj FLL pozostáva aspoň z troch kôl.

• Väčšinou majú tímy medzi jednotlivými hrami čas na to, aby mohli v prípravnej zóne pracovať na  

robotoch a programoch. Dĺžka týchto prestávok zavisí od časového plánu turnaja.

7. Základňa

• Základňa,  ktorá  je  na  ihrisku  znázornená  ako  obdĺžnik,  je  v  skutočnosti  pomyselný  kváder  so 

zvislými stenami a výškou 40 cm. Je to trojrozmerné teleso (objem) a nie rovinný útvar (plocha).

• Ak je medzi povrchom ihriska a bočnou stenou ihriska medzera, táto medzera je súčasťou Základne.

• Roboty sa na Základni pripravujú, štartujú, prestavujú a opravujú. 
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Základňa: pomyselné teleso s výškou 40 cm 

8. Ihrisko FLL

• Hra Robot-Game sa odohrava na ihrisku FLL.

• Povrch ihriska je položený na stole, na vrch sa rozkladajú modely misií. 

• Povrch ihriska a LEGO-dieliky, z ktorých sú modely misí postavené, dodajú organizátori ako súčasť 

balíka s ihriskom FLL, súčasťou je CD so stavebnými návodmi na stavbu modelov.

• Všetky ostatné návody na stavbu ihriska sú v dokumente Rozmiestnenie modelov na ihrisku.

9. Modely Misií

• Sú to predmety, ktoré sa nachádzajú na ihrisku pred príchodom tímu k súťažnému stolu.

• Súťažiaci si nesmú k stolu priniesť žiadne náhradné modely misií. Súťažiaci nesmú odniesť modely 

misií preč z ihriska. Po skončení hry súťažiaci rýchlo vytriedia modely misií od predmetov, ktoré si so 

sebou priniesli k stolu sami a modely misií vrátia naspäť na ihrisko. 

• Dovolené spôsoby spojenia modelov misií a prinesených modelov a súčiastok sú upravené takto: 

Jednoduché prevrátenie alebo zatrasenie jedného z nich (ak sú rôzne, tak toho  ťažšieho z  nich) 

musí tiažovej sile dovoliť, aby sa rozdelili. Rozhodca nedovolí štart hry, ak sú modely misií spojené 

zakázaným spôsobom. Pozri pravidlo „Štartovacia poloha“. 

10. Náklad

• Náklad je všetko, čo robot preváža. 

11. Autonómnosť

• Hry Robot-Game sa zúčastňujú iba “autonómne” roboty. To znamená, že keď je robot na ihrisku a 

rieši úlohu, súťažiaci ho nemôžu nijakým spôsobom ovplyvňovať alebo riadiť.

• Pripravovať robota na štart je dovolené iba na Základni. 

• Je dovolené činnosť robota prerušiť, ale v tom prípade sa robot musí odštartovať znova zo Základne 

a naviac za to tím v niektorých prípadoch získa trestné body. Pozri pravidlo 17 “Postihy za dotyk”.
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12. Robot v činnosti / robot v pokoji 

• V  momente,  keď  sa  robot  odštartuje,  stáva  sa „ROBOTOM  V  ČINNOSTI”  (a  správa  sa  ako 

autonómny robot). Robot zostáva v činnosti dovtedy, kým sa jeden zo súťažiacich nedotkne robota, 

alebo nejakého predmetu, ktorý je pod kontrolou robota.  

• V okamihu dotyku sa robot stáva „ROBOTOM V POKOJI“  (čiže potrebuje  obsluhu)  a musí byť 

prenesený na Základňu, ak tam už nie je, čo môže mať ďalšie následky (pozri pravidlo 17 „Postihy 

za dotyk“). Robot v pokoji na Základni môže byť obsluhovaný, pripravovaný a znovu odštartovaný, 

čím sa opäť stáva robotom v činnosti. 

13. Dovolená príprava a obsluha robota

• Kalibrácia – Pred začiatkom hry môžete nakalibrovať senzory aj mimo priestoru Základne.

• Kontrola ihriska –  Pred začiatkom hry môžete požiadať  rozhocov,  aby skontrolovali  konkrétne 

modely. Tímy nemôžu vyžadovať špeciálne rozloženie modelov. 

• Zmeny mimo priestor Základne – zmeny mimo priestor Základne môže vykonať iba robot, vrátane 

pridávania a odoberania predmetov. Všimnite si výnimky v pravidle 17 “Postihy za dotyk”, pravidlo 

14 “Odkladací priestor,” a pravidlo 18 “Nehody a straty”.

• Zmeny na ihrisku – Ak robot zmení situáciu na ihrisku nedovoleným spôsobom, okrem poškodenia 

modelov misií, či nechtiac alebo naschvál, rozhodca vráti ihrisko čo najskôr do predchádzajúceho 

stavu, ak je predchádzajúci stav známy a jednoznačný a zmena nie je príliš náročná, inak ostáva 

ihrisko v tom stave, v akom je.

• Poškodenie modelov misií – Ak dôjde k poškodeniu modelov misií na ihrisku, alebo poškodeniu 

pripojenia modelov cez Dual Lock, situácia ostáva ako je, nezávisle od toho, či išlo o nehodu, či nie. 

• Práca s robotom v pokoji – Počas prípravy na hru, alebo kedykoľvek počas hry, keď robot nie je 

aktívny,  súťažiaci  ho  môžu  opravovať,  smerovať,  vymieňať  na  ňom  doplnky,  voliť  programy, 

nastavovať , nakladať a vykladať náklad v Základni.

• Predmety v Základni – Súťažiaci môžu kedykoľvek počas hry pracovať s predmetmi na Základni, 

ktorých sa robot nedotýka, okrem okamihu počas štartu, pozri pravidlo 15 “Posup pri štarte” .

• Smerovanie robota –  Súťažiaci si môžu pripraviť pomôcky na lepšie nasmerovanie robota. Tieto 

pomôcky musia byť celý čas celé na Základni a počas štartovania sa ich nemôžu dotýkať. 

• Staging –  súťažiaci môžu umiestňovať predmety robotovi do cesty, ak sú tieto predmety celé na 

Základni.

14. Odkladací priestor

• Po skontrolovaní súťažnej výbavy rozhodcom si súťažiaci môžu uložiť všetky veci, ktoré budú počas 

hry potrebovať, do krabice, aby mali všetko po ruke. Na zem sa nesmie nič klásť.

• Krabicu môže držať v rukách jeden z dvoch súťažiacich, ktorí sú pri súťažnom stole. 

• Modely misií a bodované predmety musia byť vždy vo výhľade rozhodcu.
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15. Štartovacia poloha

• Počas každého štartu sa celý robot, vrátane všetkých doplnkov a všetkého, čoho sa dotýka a 

všetkého, čo ide pohnúť alebo použiť, musí celý nachádzať celkom vnútri Základne.

• Robot sa smie dotýkať predmetov, ktoré bude presúvať alebo používať. 

• Súťažiaci sa nesmú dotýkať predmetov, ktoré bude robot presúvať alebo používať. Súťažiaci sa 

nesmú dotýkať predmetov, ktorých sa dotýka robot. 

• Všetko musí byť v pokoji (nepohybovať sa).

• Žiadne nedovolené spojenia predmetov nie sú povolené, pozri pravidlo 9 „Modely misií“.

16. Postup pri štarte
• Keď rozhodca uvidí, že sú súťažiaci pripravení na štart a keď mu to oznámia, rozhodca dá signál 

organizátorom, že ihrisko je pripravené. Robota môžu súťažiaci odštartovať v tom okamihu, keď sa 

hra začne.  

• Robota je možné odštartovať rôznymi spôsobmi: stlačením tlačidla alebo signalizovaním senzora, 

čím sa uvedie jeho program do činnosti, alebo bude pokračovať. 

• Okrem jediného dotyku,  ktorý  štartuje  robota,  sa  súťažiaci  počas  štartovania  hry  nesmú ničoho 

dotýkať. V opačnom prípade rozhodca nariadi opakovaný štart.

• Keď rozhodca vidí, že štartovacia poloha je správna...

• pri prvom štarte hry:

Rozhodca sa súťažiacich opýta, či sú pripravený, ak áno, oznámi to časomiere, ktorá 

začne odpočítavať štart. Počas odpočítavania sa súťažiaci jednou rukou pripraví na 

stlačenie tlačidla, alebo signál senzoru, s ničím iným počas odpočítavania súťažiaci 

nemanipulujú. Na štartovný signál robota odštartujú.

• pri ďalších štartoch počas hry:

rovnako, ale bez odpočítavania a štartovného signálu.

17. Postihy za dotyk

• Po dotyku robota v činnosti, ktorý je mimo Základňu, alebo vecí, ktorých sa taký robot dotýka, stratí 

tím jeden trestný predmet, ak je v tom čase ešte nejaký na ihrisku. 

• Ak sa vtedy náklad nachádza mimo Základňu, tento náklad súťažiaci tím stráca, v prípade, že ho 

robot  nemal  naložený  aj  pri  poslednej  jazde  von  zo  Základne.  Poznámka:  Cargo  sa  nie  je 
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automaticky na Základni, ak je robot na Základni. Cargo nie je automaticky súčasťou robota a musí 

sa (aspoň jeho časť) dostať na Základňu, predtým, ako sa ho môžete priamo, či nepriamo dotknúť.

• Ak sa v okamihu dotyku na Základni nachádzajú iba časti robota, ktoré tvorí len šnúrka, hadička, 

drôt, trubica, reťaz, alebo iná súčiastka podobného typu, robot je braný ako keby sa nachádzal mimo 

Základňu. 

18. Nehody a straty

• Čokoľvek,  čo robot na ihrisku mimo Základňu spraví,  zostáva tak ako je,  až dokiaľ  to prípadne 

znovu robot svojou činnosťou nezmení. 

• Predmety mimo Základňu nemôžu byť opravované, prestavované, odobrané, ani odsunuté z cesty. 

• To  znamená,  že  robot  si  môže  pokaziť  možnosť  splniť  nejakú  úlohu,  alebo  výsledok 

predchádzajúcej splnenej úlohy. 

• Ak robot v činnosti stratí náklad, náklad zostáva tam, kde je, až kým ním prípadne aktívny robot  

znovu nepohne. Nie je dovolené vziať ho rukou. Všetko, čo vypadne von zo stola vezmú rozhodci. 

• Výnimka:  Časti,  ktoré  jednoznačne  z  robota  odpadnúť  nemali,  ale  pri  nehode  odpadnú,  môžu 

súťažiaci z ihriska odobrať kedykoľvek rukou – aj v prípade, že je na nich náklad a tento náklad si  

môžu nechať. 

19. Ovplyvňovanie

• Robot nesmie žiadnym spôsobom ovplyvniť stratégiu, ihrisko, ani roboty iného tímu.

• Ak Robot X úmyselne zablokuje alebo poškodí výsledok misie Robota Y, budú misie v tejto oblasti 

považované za nesplnené pre Robota X a splnené pre Robota Y.  

• Ak má ale  jeden  tím väčšie  štastie  a  v  zdieľanej  oblasti  je  úspešnejší,  alebo  sa  mu nepodarí  

spolupracovať s druhým tímom, nepovažuje sa to za ovplyvňovanie. 

20. Definície slov
„v“

• A je “v”, alebo “dosiahol” oblasť B, ak ľubovoľná časť A je NAD oblasťou B. 

• Byť “v” / “vnútri” oblasti znamená byť vnútri objemu, ktorý sa nachádza nad danou oblasťou. 

Obyčajné “v” sa považuje za “v”, ak nie je použitá fráza “celkom v”. Základňa je špeciálny prípad, 

pozri pravidlo 6, „Základňa“. 

• Na priamom kontakte s povrchom ihriska nezáleží. 

• Predmety vnútri nosníka sú vyhodnocované nezávisle od nosníka. 
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„Dotýka sa“ (predmety, nie robot)

• A sa “dotýka” B, keď A je v priamom kontakte s B.

• Na intenzite priameho kontaktu nezáleží. 

21. Výsledný stav na ihrisku 

• Bodovanie sa určuje na konci každej hry podľa aktuálnej situácie, ktorá je na ihrisku presne po 

uplynutí časového intervalu hry.  

• To znamená, že body sa nezískajú za úlohy, ktoré robot splní, ale neskôr, pred koncom hry, ich 

pokazí.

• V niektorých zvláštnych prípadoch záleží aj na spôsobe dosiahnutia výsledku. V takých prípadoch si 

rozhodca poznačí, či bola použitá požadovaná metóda. 

22. Po hre

• Na konci hry rozhodca podrobne preskúma ihrisko a zaznačí situáciu a podmienky v ktorých sa 

jednotlivé predmety nachádzajú. 

• Nikto sa ničoho na ihrisku nesmie dotýkať. 

• Rozhodca  najskôr  potrebuje  nejaký  čas  na  to,  aby  zaznamenal  stav  ihriska  a  potom  sa  so 

súťažiacimi (iba deťmi) dohodne na odôvodnených bodoch získaných za jednotlivé misie. Údaje sú 

zaznamenané na hárok, ktorý súťažný tím a rozhodca podpíše.

• Na koniec dá rozhodca signál, že sa ihrisko môže znovu rozostaviť do štartovnej situácie.

• Body sú automaticky spracovávané na počítači, v prípade bodovej zhody rozhoduje druhý alebo tretí 

najlepší bodový výsledok. Ak viaceré tímy získajú plný počet bodov vo všetkých troch základných 

hrách, o výslednom poradí rozhoduje čas. 
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23. Posudzovanie nerozhodnutých prípadov 

• Rozhodnutie bude v prospech súťažného tímu, keď: 

•  výsledok závisí od zlomku sekundy alebo hrúbky tenkej čiary. 

• situácia sa mohla udiať rovnako oboma spôsobmi.

• Ak súťažiaci  (deti,  nie  tréner)  nesúhlasia  s  rozhodcom a  dokážu  s  rešpektom argumentovať  o 

neurčitosti prípadu, rozhodca sa poradí s hlavným rozhodcom, ktorého rozhodnutie je konečné. 

25. Download programov a bezdrôtová komunikácia počas turnaja

• Nahrávanie programov do robotov (download) je dovolený iba v oblasti pracovných stolov.  

• Timy, ktoré nahrávajú program do RCX, musia signál zatieniť a dávať pozor, aby v ich okolí nebola 

žiadna iná riadiaca jednotka RCX. Roboty, ktoré sa práve nepoužívajú, by mali byť vypnuté.

• Timy, ktoré použivajú NXT, musia nahrávať programy cez USB kábel. Bluetooth musí byť celý čas 

vypnutý. 

26. Premenlivosť podmienok na turnajoch

• Pri stavbe a programovaní robotov si, prosím, uvedomte, že podmienky na jednotlivých turnajoch sa 

môžu mierne líšiť v závislosti od miestnych možností. Rozdiely môžu nastať najmä v tomto:

° Spracovanie okrajov ihriska  

° Svetelné podmienky 

° Mierne nerovnosti na povrchu ihriska. 

• Otázky o miestnych podmienkach posielajte priamo organizátorom jednotlivých turnajov. Kontaktné 

informácie sa nachádzajú na webstránke. 

27. Priorita pravidiel

• Poradie priorít jednotlivých dokumentov je takáto: 1. (najvyššia priorita) Otázky a odpovede, 2. 

Zadania úloh Robot-Game a  Rozmiestnenie modelov na ihrisku, 3. Pravidlá. 

• Na všetkých stránkach sú videá a obrázky iba pomocné a slúžia ako príklad. Často nemôžu vyjadriť 

úplnú informáciu a preto by mohli byť chápané mylne. V prípade rozdielnych inštrukcií v texte a na 

obrázku platí to, čo je uvedené v texte. 

• Počas turnaja majú najvyššiu váhu rozhodnutia rozhodcov. Ich rozhodnutia nebudú a nemôžu byť 

menené. Hlavný rozhodca nie je nijak viazaný rozhodnutiami, ktoré boli prijaté  na  iných  turnajoch, 

ktoré  sa  konali  skôr,  ak  o  tom  nebol  zavedený  záznam  na  stránke  otázok  a  odpovedí:  

www.hands-on-technology.de/en/firstlegoleague/saison2011/fll_2011/questions  .   (preklad na fll.sk)
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28. Otázky o turnaji 

• Všetci  prítomní  na  turnaji  (organizátori,  rozhodci,  súťažiaci)  získavajú  informácie  z  rovnakých 

dokumentov, ktoré sú umiestnené online na www.fll.sk a: 

www.hands-on-technology.de/en/firstlegoleague/saison2011/fll_2011

• Oficiálne  odpovede  na  Vaše  otázky  o  akýchkoľvek  oblastiach  turnaja  vrátane  rozhodnutí  o 

špeciálnych stratégiách alebo situáciách získate, keď pošlete e-mail v angličtine alebo nemčine na 

adresu  FLL@hands-on-technology.de,  alebo  v  slovenčine  cez  kontaktný  formulár  na  stránkach 

www.fll.sk. V predmete správy uveďte „Food Factor“ a napíšte aká je vaša rola v súťaži (súťažiaci, 

tréner, rodič, doprovod, ...).

• Všetky otázky budú zodpovedané. Dôležité otázky budú publikované online pre všetky tímy na 

stránke s otázkami a odpoveďami. 

• UPOZORNENIE:  Organizátori v Hands on Technology neodpovedajú na otázky o tom, ako stavať a 

programovať roboty. 

29. Stretnutie trénerov 

• Ak sa otázka objaví tesne pred turnajovým dňom, najjednoduchšie a poslednou možnosťou je 

položiť ju tesne pred začiatkom turnaja na „Stretnutí trénerov“ (ak sa bude konať) ráno v deň turnaja. 

• Hlavný rozhodca a tréneri sa stretnú, aby určili a dohodli možné rozdiely v chápaní pravidieľ pred 

tým ako sa zahrá prvý zápas. 

• Po zvyšok súťažného dňa sú rozhodnutia rozhodcov záväzné po tom, ako tím opustí turnajový stôl.
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