ROZMIESTNENIE MODELOV NA IHRISKU FLL 2012
Hra Robot-Game sa odohráva na ihrisku.
o
o
o
o

Ihrisko tvorí povrch ihriska, ktorý je položený na súťažnom stole FLL. Na povrchu
ihriska sú rozmiestnené modely misií.
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
Tento dokument obsahuje návod na rozmiestnenie modelov na povrchu ihriska.

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
južná strana povrchu ihriska dotýkala južnej 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.

TRÉNING (“JEDNODUCHÝ STÔL”)

TURNAJ (“DVOJITÝ STÔL”)
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Stavba modelov misií
Poskladajte modely misií – súčiastky LEGO a návody na CD sú v balíku, v ktorom ste
dostali ihrisko FLL. Jeden človek bude na poskladanie modelov potrebovať asi štyri až
päť hodín, takže najlepšie je poskladať modely spoločne na jednom z prvých stretnutí
tímu. Ak sú v tíme deti, ktoré nemajú skúsenosť so skladaním modelov LEGO, je to
zároveň dobrá príležitosť na precvičenie. Stavba modelov dobre poslúži na zoznámenie
členov tímu.

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 pomocou Dual Locku od firmy 3M – ktorý sa podobá na
nalepovací suchý zips a teda sa dajú opakovane odstrániť a znovu pripevniť. Dual Lock
rozposielame tímom spolu s ihriskom a stavebnicou s modelmi. Dual Lock funguje takto:
dva rovnaké kúsky sa položia na seba a pritlačia – potom pevne držia, ale je ich možné
silou znovu a opakovane oddeliť. Dual Lock 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. Na povrchu ihriska Senior Solutions došlo k niekoľkým
malým zmenám, preto sa Dual Lock nenalepuje na všetky označené miesta.
Podrobnosti sú uvedené nižšie.
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Rozmiestnenie modelov misií
Poznámka: na niektorých nasledujúcich obrázkoch sú znázornené miesta upevnenia Dual Locku
krúžkami – sú na obrázkoch iba na zvýraznenie, nie sú súčasťou povrchu ihriska a modelov misií.
DISPLEJE – každý displej je pripevnený tromi Dual Lockmi ako ukazujú obrázky. Vlajka sa
nachádza vzadu dole ako ukazuje obrázok.

POKRÝVKY – modrý pár je pripevnený Dual Lockom na 5 miestach, žltý pár je pripevnený na 6
miestach podľa značiek na povrchu ihriska.
ZÁHRADKA – je upevnená dvomi Dual Lockmi ako ukazuje obrázok. Vynechajte značky
označené bielym krúžkom na obrázku. Farebná značka na povrchu ihriska označuje miesto pre
hnedú prepravku. Počet, tvar a rozmiestnenie kvetín v záhradke ani obsah prepravky nie sú
presne určené a môžu sa meniť.
SPORÁK – pripevnite Dual Lockmi na 4 miestach podľa značiek na povrchu ihriska. Zorientujte
podľa červených rozžeravených platničiek.
SPOLUPRÁCA – model je upevnený na 4 miestach podľa značiek na povrchu ihriska. Ručička je
naklonená na východ.
POKRÝVKY

ZÁHRADKA

SPORÁK

SPOLUPRÁCA

PES – je pripravený na 5 miestach ako znázorňuje obrázok. Vynechajte miesta označené
gumovými krúžkami. Sivý disk je pri štarte vytiahnutý celkom na východ, skateboard je umiestnený
presne medzi čiarami nakreslenými na povrchu ihriska a dotýka sa južného konca nárazníka. S
modelom sa pohybuje len na strane sivého disku, neskúšajte pohybovať južným nárazníkom.
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ERGOMETER – je pripevnený 4
Dual Lockmi ako ukazuje obrázok.
Vynechajte miesta vyznačené
gumovými krúžkami na obrázku. Pri
štarte je červené rameno kolesa
nasmerované nahor a ručička
presne zarovnaná s treťou zelenou
kontrolkou.

POSILŇOVACÍ STROJ – pripevnite Dual
Lockmi na 8 miestach ako ukazuje
obrázok. Vynechajte miesta označené
gumovými krúžkami. Pri štarte je páka na
východnej strane a závažie je celkom dole
ako ukazuje obrázok.

POLICE – pripevnite Dual Lockmi
na 4 miestach ako ukazuje
obrázok. Vynechajte miesta
označené gumovými krúžkami. Pri
štarte je v strede každej police
umiestnená jedna slučka. Dolná
slučka je rovnobežne s bielymi
panelmi, horná je otočená o 90°.
Slučky sú zvislo zarovnané a
nepoškodené.
STOLIČKA A STÔL – pripevnite
Dual Lockmi na 4 miestach ako
znázorňujú značky na povrchu
ihriska. Pri štarte je stolička
zarovnaná presne so značkou na
povrchu ihriska a ohnutá ako
ukazuje obrázok - menšia časť je
naklonená na západ. Oba čierne
spájacie konektory sú v malej časti,
ale iba severný je aj vo veľkej časti
stoličky.
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KOLKY – umiestnite ich presne na značky. Pred každým štartom skontrolujte, či sú rovné (zatlačte
po dĺžke).
NÁHODNĚ ROZMIESTNENIE FARIEB

LIEKOVKY – fľaštičky umiestnite priamo na ich značky v náhodnom poradí farieb a na náhodné
miesta pozdĺž čiar na povrchu ihriska. Veľkosť rozostupov medzi fľaštičkami musí byť aspoň taká
ako je šírka fľaštičiek. Biele nálepky smerujú na juh. Slučky musia byť zarovnané zvislo a
nepoškodené.
MINIMÁLNY ROZOSTUP

SPRÁVNE ZAROVNANIE

ZLE

ZLE

STOJANY NA LOPTY – Na turnaji bude tento model zarovnaný v strede medzi oboma
turnajovými stolmi. Na trénovacom stole model polovicou vyčnieva na severnej strane stola a treba
ho vhodným spôsobom podložiť. Upevnite model pomocou 2 Dual Lockov ako znázorňujú značky
na povrchu ihriska a dvoch Dual Lockov podľa potreby na opačnej strane. Lopty položte podľa
obrázka. Lopta v strede musí byť žltá a lopty na každej strane majú byť rovnakej farby, ale
nezáleží na tom na ktorej strane sú modré.

PRIECHODY – schody sú upevnené 8 Dual Lockmi ako ukazuje obrázok. Vynechajte značky, kde
sú na obrázku biele gumové krúžky. Ukotvenie platformy a naklonená plošina sú pripevnené
dvomi resp. 8 Dual Lockmi podľa značiek na ihrisku. Vycentrujte nestabilnú plošinu tak, aby bola
zachytená na svojom ukotvení. Plošina je zarovnaná so schodmi a s naklonenou plošinou,
nakláňať sa na sever a na juh, ale nesmie sa kĺzať žiadnym smerom.
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ZÁKLADŇA – obsahuje ostatné 4 štvorcové pokrývky, rastliny a žltú loptu. Na ich umiestnení
nezáleží, súťažiaci ich môžu presunúť podľa potreby.
CELKOVÉ ROZLOŽENIE – ĽAVÁ ČASŤ

CELKOVÉ ROZLOŽENIE – PRAVÁ ČASŤ

Starostlivosť o ihrisko

ο Okrajové steny - Odstráňte väčšie triesky, a zakryte väčšie diery na okrajových stenách.
ο Povrch ihriska - Uistite sa, že sa povrch ihriska dotýka severnej steny a je vycentrovaný v

ο

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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