Názov a číslo tímu:________________________________________________

85 / 0 bodov

áno

nie

2) Záchrana hodnôt
Cennosti sa nachádzajú celkom v Bezpečnej zóne

Zostávajúci čas: ______________ (len pre štvrťfinále, semifinále a finále)

9.2) Čierne hranoly sú …

1) Búranie
Žiaden z 12 kvádrov budovy nie je v pôvodnej polohe

Kolo: __________

60 / 0 bodov

áno

nie

3) Odstránenie odpadov z prostredia

Časťou krabice na kvety, ktorá boduje, alebo

8 bodov za každý

počet:

nepohnuté v ich pôvodnej polohe pri štarte alebo

8 bodov za každý

počet:

V zelenom kontajneri označenom čiernou alebo

3 body za každý

počet:

v kontajneri skládky odpadu alebo

3 body za každý

počet:

Kdekoľvek inde (max. 12 = 8 na ihrisku + 4 trestné)

-8 bodov za každý

počet:

10a) Auto nesie všetku váhu žltého kontajnera

50 / 0 bodov

áno

nie

10b) Žltý kontajner je celkom na východ od vodiacej línie

60 / 0 bodov

áno

nie

60 bodov / kontajner

počet:

60 bodov / kontajner

počet:

a)
b)
c)

3a) Plastové tašky sú celkom v Bezpečnej zóne

30 za každú

počet:

3b) Zvieratá celkom v kruhoch bez plastových tašiek

20 za každé

počet:

3c) Sliepočka je celkom vnútri malého kruhu

35 bodov

áno

nie

4a) Kompost vypadol, nie je celý v Bezpečnej zóne

60 / 0 bodov

áno

nie

4b) Compost je celkom v Bezpečnej zóne

80 / 0 bodov

áno

nie

10) Transport

4) Kompostovanie

5) Autošrot

11) Recyklácia
Zelené kontajnery susedného tímu s aspoň jedným správnym
žltým alebo modrým hranolom sú v Bezpečnej zóne
Zelené kontajnery tohto tímu s aspoň jedným správnym žltým
alebo modrým hranolom sú v Bezpečnej zóne susedného tímu

5a) Motor so sklom správne umiestnený v nezloženom aute

65 / 0 bodov

áno

nie

12) Nájsť nový účel

5b) Auto je zložené a celkom vo východnej oblasti prekládky

50 / 0 bodov

áno

nie

Kompost je uložený presne vnútri krabice od lietadla

40 / 0 bodov

áno

nie

Krabica je v pôvodnej polohe

splnené

áno

nie

6) Rozhodnutie pri nákupe
Hračkárske lietadlá sú celkom v Bezpečnej zóne

40 bodov

počet:

Tím musí po hre vrátiť neupevnené modely:
Na základni:
1x chobotnice
1x sliepočka
1x motor a predné sklo
2x postavička
2x žlté hranoly
Na značkách/v modeloch:
1x korytnačka
2x krabica s 1 lietadlom každá
2x plast. taška (biela slučka)
1x kompost
Hranoly: 12 čiernych / 9 žltých
/ 6 modrých
Kontajnery: 1 žltý & 3 zelené
1x Nákladné auto
1x Cennosti
2x Metán (žltá slučka)
1x Auto na šrot

7) Metán
Metán je vložený v motore nákladného auta

40 / 0 bodov

áno

nie

Metán je vložený v energetickej stanici fabriky

40 / 0 bodov

áno

nie

60 / 0 bodov

áno

nie

60 bodov
za kontajner

počet:

8) Odborníci
Aspoň jeden človek je celkom v oblasti triedenia odpadu

9) Triedenie odpadu
9.1) Žlté a modré hranoly sú vo svojich kontajneroch, ktoré...
a) sú celkom v Bezpečnej zóne druhého tímu a boli preložené
cez západnú oblasť prekládky odpadu tohoto tímu
b) sú celkom v západnej oblasti prekládky odpadu a/alebo na
západnom modeli prekládky odpadu

7 bodov
za hranol

počet:

c) nikdy neboli celkom v západnej oblasti prekládky odpadu

6 bodov
za hranol

počet:
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Podpisy:

Rozhodca ____________________

Tím ___________________________

