
ROZMIESTNENIE MODELOV NA IHRISKU FLL 2013 

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.

 Povrch ihriska a  súčiastky LEGO®,  z  ktorých sa dajú  poskladať  modely  misií,  sú  dodané spolu

v balíku s ihriskom FLL.

 Odporúčame nechať ihrisko vyrolované aspoň jeden deň, aby sa nerovnosti vyrovnali.

 Návody na postavenie modelov misií sú zverejnené na stránkach Hands on Technology:
                 www.hands-on-technology.de/en/firstlegoleague/season2013/instruction

 Návod na stavbu stola (ihrisko môžete vyrolovať aj na zem, alebo iné stoly) je zverejnený tu:

   www.hands-on-technology.de/en/firstlegoleague/season2013/naturesfury/tournamenttable. 

 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 úmyselne o kúsok menšie ako súťažný stôl. Zarovnajte 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.

Stavba modelov misií

Poskladajte modely misií – súčiastky LEGO sú v balíku, v ktorom ste dostali ihrisko FLL, návody
sú  na  Internete  na  linke  uvedenej  na  začiatku  tohto  dokumentu.  Jedna  osoba  potrebuje  na
poskladanie modelov 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. 
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TRÉNING (“JEDNODUCHÝ STÔL”)     TURNAJ (“DVOJITÝ STÔL”)

Ukotvenie modelov suchým zipsom (Dual Lock)

Počas  transportu  alebo  uskladnenia  ihriska  možno  modely,  ktoré  sú  bežne
rozmiestnené na ihrisku, uvoľniť a odstrániť z ihriska. Niektoré z nich sú na ihrisku iba
položené a niektoré sú pripevnené pomocou Dual Locku od firmy 3M – podobá sa 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. 

Celkový pohľad na ihrisko
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Modely rozmiestnite podľa značiek na ihrisku, obrázkov v tejto stati a nasledujúcich upresnení: 

BATÉRIA, BATERKA, A OBE VYSIELAČKY – na orientácii nezáleží
ŽENA A DIEŤA – nasmerujte podľa obrázka
ŠTYRI MODELY NA ZÁKLADNI – sú položené na ľubovoľnom mieste na Základni alebo 
iných odkladacích priestoroch
TSUNAMI – valcové „vlny“ sú vycentrované, na orientácii nezáleží
STROM – odnímateľná vetva stromu je celkom zasunutá a smeruje presne na východ
KUSY STRECHY – na začiatku hry ich má pod kontrolou rozhodca – buď ich drží v ruke, 
alebo sú položené na ihrisku podľa obrázka. Na tomto mieste sa za ne nezpočítavajú trestné 
body
NÁKLADNÉ AUTO – na korbe auta sú naložené štyri modely: chlieb, lieky, nafta a voda
ZRÚCANINY DOMU/3. PREKÁŽKA – svetlohnedá stena je naklonená smerom k Základni
ZVALENÝ STROM/2. PREKÁŽKA – na orientácii kmeňov nezáleží
SLUČKY – všetky sú vzpriamené a súmerné
MODULY PROTI ZEMETRASENIU – západná budova je zatlačená celkom na severnú 
stranu izolačného modulu

    

     

       Smer evakuácie, Batéria            Baterka, Vysoké napätie,             Vrch strechy,vysielačky
                                                Strom, Zvieratká

   

  
  
  
 
 

Dom, Človek, Motorka              Generátor, Dieťa             Nádoba, Žena, sivé bloky
  

        Tsunami                                Kusy strechy (trestné predmety)       Nákladné auto a náklad
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       Zrúcaniny domu (3. prekážka)      Moduly proti zemestraseniu      Detail modulov
                                                   a hnedé bloky 

      

Zábrany          Motorka a helma        Voda so slučkou

 

  

           Zvalený strom (prekážka 2)   Sutiny (prekážka 4)                    Sanitka

       Dúhové koleso: 

Model je pripevnený systémom DUAL LOCK v
strede medzi dvomi turnajovými stolmi. Ak
máte len jeden stôl, pripevnite si na vonkajšiu
stranu severnej steny dosku ako ukazuje
obrázok. 

Výška stien turnajových stolov sa môže
mierne líšiť a preto páka na otáčanie kolesa
môže byť na rôznych turnajoch v rôznej výške.
Buďte na to pripravení a robota poskladajte
tak, aby fungoval aj pri miernej odlišnej výške
stien okolo ihriska.  
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ZÁVESNÁ KLADKA PRE  NÁKLADNÉ  LIETADLO – Rám  je  umiestnený  rovnobežne  s
pristávacou dráhou. Použite dostatočné množstvo nálepiek DUAL LOCK, aby bol spoj pevný.
Lano vychádza z kladky zdola a západka je pripevnená zhora.   

           

ŠTARTOVACIA  KONŠTRUKCIA  PRE  NÁKLADNÉ  LIETADLO –  model  je  pripevnený
pomocou systému DUAL LOCK na južnú stenu ihriska ako ukazuje obrázok. Východný roh
jeho  podstavy  je  vzdialený  1422mm  od  vnútornej  strany  východnej  steny.  DUAL LOCK
pripevnite na zvislú stranu steny pod vežou a pri pripevňovaní modelu sa zaprite o vonkajšiu
stranu steny. Na hornú stranu steny DUAL LOCK nenalepujte.  

Pretiahnite  háčik  lana  cez  závesný  vozík  lietadla  smerom  od  nosa  po
chvost, zaistite lano o závesnú žrď a zaháknite chvost lietadla o vežu.  

Ak lano nie je rovnobežné s pristávacou dráhou, uvoľnite DUAL LOCK veže
a pripevnite ju o kúsok ďalej.   

Nakoniec pomocou západky na strane závesnej kladky napnite lano tak, aby
rameno so závažim (pneumatikou) bolo vo vodorovnej polohe.  

Starostlivosť o ihrisko

o Okrajové steny - Odstráňte väčšie triesky, a zakryte väčšie diery na okrajových stenách.

o 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 
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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. Turnaje by mali povrchy ihrísk 
vyrolovať čo najskôr pred turnajovým dňom. Východná a západná strana sa môže uchytiť 
o stôl páskou, ktorá nemá presahovať viac ako 6mm povrchu ihriska. Na pripevnenie 
povrchu ihriska nepoužívajte penovú pasku ani DUAL LOCK.

o 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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