FLL “TRASH TREK” – PRAVIDLÁ A ROBOT GAME
Súťažiace tímy v predstihu pred turnajom zo súčiastok LEGO poskladajú a
naprogramujú svoje roboty. Na turnaji navzájom súťažia a každý robot počas 2½
2
minútovej hry na ihrisku s plochou približne 2m plní úlohy. Cieľom je získať čo
najviac bodov. Roboty pracujú autonómne, všetky ich pohyby riadi program. Diaľkové
ovládanie nie je povolené.
Na všetkých turnajoch FLL na celom svete sa počas tej istej sezóny používa rovnaké
ihrisko a rovnaké úlohy. Spôsob ani poradie plnenia úloh nie sú určené. Každý
súťažný robot je jedinečný a odlišný od robotov ostatných tímov, aj keď musia byť
všetky poskladané zo súčiastok LEGO.

1. PRAVIDLÁ
1.1 Základné princípy
®

ZP1 – Sme ohľaduplnými profesionálmi (Gracious professionalism )
 Základný princíp turnajov FLL je fair-play.
 Súťažiaci bojujú o splnenie úloh, nie proti ostatným. Preto ku všetkým ľuďom
pristupujú s rešpektom a ohľaduplnosťou: a to k členom svojho tímu rovnako ako
k členom ostatných tímov.
 Tréneri a rodičia idú príkladom.
 Súťažiaci stavajú na svojich myšlienkach navzájom namiesto toho, aby sa snažili
vyhrať argumentáciu a presadiť svoj názor za každú cenu.
 Ľudia, ktorí pripravujú turnaj, vrátane rozhodcov sú dobrovoľníci a trávia množstvo
voľného času, aby sa na turnaj pripravili. Je pochopiteľné, že niekedy urobia
rozhodnutia, s ktorými nebudete súhlasiť.
GP2 – Interpretácia pravidiel
 Zadania úloh a pravidlá Robot Game sa interpretujú doslovne, text znamená
presne to a iba to, čo hovorí.
 Ak výraz nie je uvedený v definíciách, platí jeho bežný význam uvedený
v slovníku.
 Ak nejaký detail nie je uvedený, znamená to, že na ňom nezáleží.
GP3 – Nerozhodnuteľné prípady
 Nerozhodnuteľné prípady sa posudzujú v prospech tímu. Ide najmä o situácie, keď
rozhodca uzná, že:
 nejaký model misie mal poruchu alebo bol nesprávne zmontovaný
 ihrisko, turnajový stôl alebo jeho nastavenie na začiatku hry nebolo v poriadku
 zlomok sekundy alebo nerozlíšiteľný okraj čiary ovplyvnili výsledok
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 situácia sa mohla udiať oboma spôsobmi a podrobnejšie informácie chýbajú, sú
navzájom v konflikte alebo sú zmätené
 neexistuje odsek v pravidlách, ktorý by situáciu jednoznačne rozhodol v
neprospech tímu
 Dobroprajnosť zachytenú v tomto pravidle súťažiaci nesmú očakávať automaticky
a nesmú ju použiť ako súčasť svojej stratégie.
GP4 – Premenlivé podmienky
 Výrobcovia, sponzori a dobrovoľníci, ktorí súťaž pripravujú, sa veľmi usilujú o to,
aby boli všetky turnajové stoly správne a rovnaké, ale napriek tomu musia byť tímy
pripravené na isté nedosatky a rozmanitosť v/na:
 stenách, ktoré obkolesujú turnajové stoly
 svetelných podmienkach
 povrchu stola a ihriska
 Otázky k podmienkam na jednotlivých turnajoch treba posielať priamo
organizátorom regionálneho turnaja, ktorí sú zverejnení na stránke FLL Regional
Website. Podmienky na slovenských turnajoch sú uverejnené aj na stránkach
www.fll.sk.
GP5 – Priorita pravidiel
V prípade konfliktných informácií v jednotlivých dokumentoch o Robot-Game sa
uplatňuje priorita v nasledujúcom poriadí – prvý je dokument s najvyššou prioritou,
posledný má najnižšiu:
1. FLL Otázky a odpovede
2. FLL Zadanie úloh a rozmiestnenie modelov na ihrisku
3. FLL Pravidlá
4. Rozhodnutie hlavného rozhodcu na miestnom regionálnom turnaji
Obrázky a videá sú iba na doplnenie, okrem prípadov, keď sa na ne pravidlá,
rozmiestnenie alebo zadania úloh odkazujú. Mailové správy alebo príspevky v
diskusných fórach nemajú žiadnu váhu, nezávisle od toho, kto ich napísal. Berte
však ich názor do úvahy.

1.2 Definície
D01 – Autonómnosť
Robot po odštartovaní pracuje „autonómne“ a bez akejkoľvek pomoci.
D02 – Základňa
 “Základňa” sa nachádza nad vnútorným štvrťkruhom v rohu ihriska.
 Do Základne patria aj južná a západná stena súťažného stola a má pomyselnú
výšku 12 palcov, t.j. 30,5cm.
 Hranice Základne sa berú do úvahy pri štarte alebo opakovanom štarte robota.
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D03 – Robot a jeho príslušenstvo
 “Príslušenstvo” je všetko, čo súťažiaci prinesú ku stolu a podieľa sa na plnení
misií.
D04 – Ihrisko
 Hra sa odohráva na “Ihrisku”, ktoré je položené na stole a obkolesené stenami.
Podrobnosti rozloženia modelov misií sú vysvetlené nižšie v časti Rozmiestnenie
modelov na ihrisku a na webstránkach súťaže FLL.


Pôdorys Základne

Robot je „CELKOM V“ Základni

Na výške Základne záleží pri štartoch

D05 – Prerušenie hry
 Ak súťažiaci ovplyvnia činnosť autonómneho robota, nastáva prerušenie hry.
 Robot po prerušení hry nesmie ďalej nič robiť ani sa pohybovať.
D06 – Hra
 Počas jednej hry súťažia dva tímy na susedných turnajových stoloch, ktoré sú
navzájom priložené chrbtom k sebe.
 Hra trvá 2 a 1/2 minuty.
 Robot je štartovaný zo Základne, na ihrisku plní misie podľa zadania úloh.
 Ihrisko sa za účelom opakovaného pokusu o splnenie úlohy počas hry nevracia do
pôvodného stavu.
 Počas hry je možné robota zo Základne odštartovať znova – aj pre splnenie tej
istej misie, ale časomiera sa nikdy nezastavuje.
D07 – Úloha
 V každej úlohe je stanovená jedna alebo viacero cieľových situácií, za ktoré tím
získava body.
 Niektoré úlohy sa hodnotia po uplynutí času na konci hry, v tom okamihu musí byť
stanovená situácia viditeľná na turnajovom stole.
 Niektoré úlohy musia byť splnené konkrétnym spôsobom predpísaným v zadaní.
Splnenie týchto úloh musí rozhodca zaznamenať počas hry v okamihu, keď robot
požadovanú situáciu dosiahne.
D08 – Modely misií
 Modely misií sú zostrojené zo súčiastok LEGO a v okamihu, keď súťažiaci prídu
s robotom a jeho príslušenstvom k súťažnému stolu, sú už rozmiestnené na stole
vo svojej štartovnej pozícii. Súťažiaci si svoje modely misií ku stolu nenosia.
 Modely misií sa počas hry nikdy nesmú rozoberať, ani dočasne.
 Spájanie modelov misií s čímkoľvek iným musí byť dostatočne voľné. To
znamená, že model sa dá nadvihnúť tak, že sa s ním nezdvihne nič iné.
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D09 – Tresty
 “Tresty” sa vykonávajú odpočítaním bodov z celkového výsledku hry a na tím sú
uvalené, keď súťažiaci vykoná akciu, ktorá je „povolená“, ale postihovaná.
 Počty trestných bodov sú rozpísané nižšie v časti o úlohách. Poznáme dva druhy
trestov:
 TREST ZA PRERUŠENIE HRY: nastáva pri prerušení činnosti autonómneho
robota, ktorý nie je celkom v Bezpečnej Zóne.
 TREST ZA ODPADKY – nastáva:
 za každý kus príslušenstva, ktoré robot nevráti celkom do Bezpečnej Zóny –
buď počas hry (ak opustené príslušenstvo zasahuje do BZ čiastočne), alebo na
konci hry, aj je celkom mimo BZ.
D10 – Robot
 “Robot” je tvorený riadiacou jednotkou LEGO MINDSTORMS a všetkým
príslušenstvom, ktoré je s ním v danom okamihu spojené.
D11 – Bezpečná Zóna
 Bezpečnú Zónu tvorí Základňa spolu s priestorom až po vonkajší čierny oblúk,
zhora nie je ohraničená.

Pôdorys Bezpečnej Zóny

Celkom na Základni,
aj v Bezpečnej Zóne

Čiastočne v
Bezpečnej Zóne

Robot je „CELKOM V“ Bezpečnej Zóne

Nie je celkom na
Základni, ale je celkom v
Bezpečnej Zóne

Čiastočne v
Bezpečnej Zóne
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1.3 Povolený materiál, softvér a pohyb súťažiacich počas turnaja
R01 – Materiál
Všetok použitý materiál musí byť poskladaný zo súčiastok LEGO, ktoré sú v ich
pôvodnom stave. Výnimky:
 Gumičky, špagátiky a trubičky sa môžu skracovať.
 Kontrolný zoznam vecí napísaný na papieri je dovolený.
 Súčiastky sa nesmú zafarbovať, nanajvýš popísať označovačom na miestach,
ktoré nie sú viditeľné.
 Farby, pásky, lepidlo, masť, olej, suchý alebo iný zips nie je dovolený.
R02 – Riadiaca jednotka
V každej hre môžu súťažiaci použiť iba jednu riadiacu jednotku.
 Povolené sú iba modely zobrazené na obrázku nižšie (špeciálne vydania, ktoré sú
inak zafarbené, sú tiež povolené)
 Všetky ostatné riadiace jednotky musia ostať pri pracovnom stole tímu.
Akékoľvek druhy diaľkového riadenia alebo výmena údajov s robotmi (vrátane
spojenia cez Bluetooth) v oblasti turnajových stolov sú zakázané.

EV3

NXT

RCX

R03 – Motory
Počas jednej hry môžu súťažiaci použiť celkovo najviac štyri motory.
 Sú povolené iba motory zobrazené na obrázku nižšie
 Môžete ich ľubovoľne kombinovať, napríklad:
3 x EV3 „LARGE“ + 1 x EV3 „MEDIUM“ = 4 motory = OK.
 Všetky ostatné motory musia ostať na pracovnom stole súťažiaceho tímu, nesmú
sa doniesť k turnajovým stolom.

EV3 “LARGE”

EV3 “MEDIUM”

NXT

RCX

R04 – Sensory
Počet použitých senzorov nie je ohraničený
 Sú povolené iba typy zobrazené na obrázku nižšie
 Môžete ich ľubovoľne kombinovať
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EV3 TOUCH

EV3 COLOR

EV3 ULTRASONIC

EV3 GYRO/ANGLE

NXT TOUCH

NXT LIGHT

NXT COLOR

NXT ULTRASONIC

RCX TOUCH

RCX LIGHT

RCX ROTATION

R05 – Ostatné elektrické / elektronické súčiastky
Žiadne iné elektrické alebo elektronické súčiastky alebo prístroje sa za účelom
splnenia úloh nesmú používať. Výnimku tvoria:
 kábliky a konverzné kábliky LEGO sú povolené v ľubovoľnom potrebnom počte
 povolené zdroje napájania sú: nabíjateľný modul pre NXT alebo EV3 alebo
súprava šiestich AA článkov.
R06 – Neelektrické súčiastky
Použitie neelektrických súčiastok LEGO nie je obmedzené, okrem:
 zotrvačníkových motorov, ktoré si nevyrobili súťažiaci sami
 duplicitných modelov misií, ktoré nie sú povolené, ak by mohli ovplyvniť body.
R07 – Softvér
 Na naprogramovanie robotov sa smie použiť iba softvér LEGO MINDSTORMS
RCX, NXT, EV3, alebo RoboLab (ľubovoľná verzia).
 Žiadny iný softvér nie je povolený. Záplaty, doplnky, nové verzie softvéru LEGO
alebo National Instruments sú povolené, ale žiadne toolkity nie sú povolené
(vrátane Labview toolkitu).
R08 – Technici
 Pri turnajových stoloch môžu byť naraz najviac dvaja členovia súťažného tímu,
označení „technici“. Okrem toho:
 ostatní môžu pomôcť počas prípravy na hru
 ostatní môžu prísť pomôcť v prípade urgentnej opravy počas hry a potom sa
musia znovu vzdialiť od turnajového stola.
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 Ostatní súťažiaci stoja v bezpečnej vzdialenosti, aby nemohli ovplyvňovať priebeh
hry podľa pokynov organizátorov turnaja. Súťažiaci sa pri stole počas hry môžu
kedykoľvek vystriedať.

1.4 Robot-Game
R09 – Príprava na hru
Po príchode k súťažnému stolu majú súťažiaci čas aspoň jednu minútu na prípravu.
Počas tohto času môžu:
 požiadať rozhodcov, aby skontrolovali rozmiestnenie a upevnenie modelov na
ihrisku
 nakalibrovať svetelné/farebné senzory kdekoľvek na ihrisku.
R10 – Nedotýkať sa ničoho!
Ak sa čokoľvek na stole nenachádza celkom v Bezpečnej Zóne, súťažiaci sa toho
nesmú dotknúť, ak to nie je zvlášť uvedené v zadaní konkrétnej úlohy alebo v
Otázkach a odpovediach.
R11 – Priestor na prácu a odkladanie modelov a príslušenstva
 Na ihrisku: Úprava a odkladanie povolených predmetov smie zasahovať mimo
Bezpečnú Zónu iba v prípade, že vykonané pohyby a dotknuté oblasti nemajú
žiaden vplyv na bodovanie.
 Mimo ihriska: Modely a príslušenstvo nesmú byť na zemi.
R12 – Štart robota
Regulárny štart (alebo reštart) robota pozostáva z nasledujúcich krokov:
 PRIPRAVENÝ NA ŠTART
 Robot a všetko, čo sa týka nasledujúcej autonómnej činnosti, je umiestnené ako
je potrebné a nachádza sa celkom na Základni.
 Rozhodca skontroluje, že sa na Základni nič nepohybuje a súťažiaci sa ničoho
nedotýkajú.
 SPȎSOBY AKTIVÁCIE
 AKTÍVNA: Súťažiaci sa jednou rukou dotkne tlačidla riadiacej jednotky, alebo dá
signál senzoru, čím odštartuje program.
 PASÍVNA: Súťažiaci bez dotyku dovolia bežiacemu programu, aby pokračoval
v činnosti.
 NA ZAČIATKU HRY: V tomto prípade sa robot smie odštartovať až potom, čo
odznie posledné slovo rozhodcu, ktorý štartuje hru, alebo zaznie zvukový signál.
 Regulárne odštartovaný robot sa stáva autonómnym a zostáva takým až do chvíle,
keď je prerušená hra.
 Všetko, čo robot zmení a nachádza sa celkom mimo Bezpečnej Zóny, zostáva tak,
ako to robot zmenil, pokiaľ to robot nezmení opäť.
 Súťažiaci nesmú zo Základne nič iné vypustiť ani vysunúť, jediný prípad je
odštartovanie robota.
 Ak sa súťažiacim náhodou niečo zo Základne vykotúľa, môžu to rýchlo – bez toho,
aby to ovplyvnilo ihrisko, vziať bez postihu späť.
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R13 – Prerušenie hry
V prípade prerušenia činnosti robota ho musia súťažiaci okamžite zastaviť, opatrne
zdvihnúť a preniesť na Základňu, kde ho môžu znovu odštartovať. Podľa toho, kde
sa robot a veci, ktoré presúval, nachádzali, platí nasledujúce:
 ROBOT – Nachádzal sa celkom v Bezpečnej Zóne?
 Áno: možnosť nového štartu.
 Nie: trest za prerušenie hry a možnosť nového štartu.
 PRESÚVANÝ MODEL – Nachádzal sa celkom v Bezpečnej Zóne?
 Áno: Zostáva súťažiacim, môžu s ním ďalej manipulovať podľa potreby.
 Nie: Presúval ho robot v okamihu keď naposledy opustil Základňu?
· Áno: Zostáva súťažiacim, môžu s ním ďalej manipulovať podľa potreby
· Nie: Rozhodca model odoberie a ďalej je mimo hru.
 ZÁVER HRY: V prípade, že súťažiaci nechcú v hre pokračovať, môžu robota
nechať vypnutého na mieste, nič sa nikam nepresúva a neudeľuje sa žiaden trest.
Hra je považovaná za ukončenú. Túto možnosť súťažiaci využijú najmä vtedy, keď
robot sám od seba nezastane a zbytočne namáha svoje motory.
R14 – Strata kontaktu s nákladom
Ak robot, ktorý nebol prerušený v činnosti, stratí kontakt s predmetom, ktorý
presúval, zostáva presúvaný predmet na tom mieste, kde ho robot zanechal. Podľa
toho, kde ostal ležať, platí nasledujúce:
 PRÍSLUŠENSTVO
 Celkom v Bezpečnej Zóne: Predmet zostáva súťažiacim, môžu s ním ďalej
manipulovať podľa potreby
 Čiastočne v Bezpečnej Zóne: Súťažiaci môžu predmet presunúť celkom do
Bezpečnej Zóny a ďalej s ním manipulovať podľa potreby, ale rozhodca udelí a
poznačí si trest za odpadky
 Celkom mimo Bezpečnú Zónu: Zostáva ležať na mieste.
 MODEL
 Celkom v Bezpečnej Zóne: Zostáva súťažiacim, môžu s ním ďalej manipulovať
podľa potreby
 Čiastočne v Bezpečnej Zóne: Rozhodca model odoberie a ďalej je mimo hru.
 Celkom mimo Bezpečnú Zónu: Model zostáva na mieste.
 Časti robota, ktoré pri nehode nechtiac odpadnú z robota, môžu súťažiaci
kedykoľvek a kdekoľvek z ihriska beztrestne rukou odobrať.
R15 – Poškodenie ihriska
 Ak autonómny robot z ihriska oddelí model, ktorý bol pripevnený Dual Lockom,
alebo ak robot nejaký model rozbije, nesmie tým získať žiadnu výhodu pre
splnenie ďalších úloh. V opačnom prípade, ak takúto výhodu využije, body za takto
splnené úlohy nebudú započítané.
R16 – Ovplyvňovanie
 Robot ani súťažiaci nesmú znevýhodniť tím súperiaci na druhom ihrisku okrem
prípadov, ktoré sú opísané v zadaní úloh.
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 Tie úlohy, ktoré sa tím pokúsi splniť, ale nepodarí sa im to kvôli nedovolenej akcii
súťažiacich alebo robota od susedného stola, sú automaticky priznané ako
splnené.
R17 – Koniec hry
 Po skončení hry musí ostať všetko na mieste nehybné a bez zmien.
 Ak sa robot pohybuje, súťažiaci ho čo najskôr zastavia a nechajú na mieste.
 Vzápätí sa už ničoho nedotýkajú, kým rozhodca nedá signál, že sa stôl môže
pripravovať na ďalšiu hru.
R18 – Hodnotenie
 HODNOTIACE HÁRKY / SOFTVÉR
 Rozhodca spolu so súťažiacimi prejde a ohodnotí splnenie všetkých úloh.
 Súťažiaci svojim podpisom potvrdia, že s hodnotením rozhodcu súhlasia.
 Ak súťažiaci nesúhlasia, slušným spôsobom na to rozhodcu upozornia.
Rozhodcovia sa môžu mýliť a v tom prípade sa o tom radi dozvedia. Ak sa
súťažiaci s rozhodcom nedohodnú, hlavný rozhodca urobí záverečné
rozhodnutie.
 VÝSLEDOK
 Do celkového hodnotenia sa započítava iba najlepší výsledok zo troch
základných kôl Robot-Game.
 Finálový turnaj sa hrá len o trofej v kategórii Robot-Game.
 ROVNOSŤ BODOV
 V prípade rovnosti bodov za najlepšiu hru Robot-Game sa berie do úvahy druhá
a potom tretia najlepšia hra tímov.
 Vo vzácnom prípade rovnosti bodov vo všetkých troch kolách rozhodne
organizátor turnaja.

1.5 Otázky k pravidlám, Robot-Game a k rozmiestneniu modelov na ihrisku
 Dôležité otázky, ktoré sa objavia po zverejnení pravidiel, sa zverejňujú
v dokumente Otázky a odpovede, ktorý je všetkým tímom dostupný na stránkach
súťaže. Môžu sa týkať všetkých tímov a organizácie a hodnotenia hier.
 Oficiálnu odpoveď na ľubovoľnú otázku týkajúcu sa pravidiel, stratégie a situácií v
hre je možné získať od organizátora HANDS on TECHNOLOGY, pošlite mail na
adresu: fll@hands-on-technology.org alebo správu cez Facebook.
 Odpovede na otázky budú vždy zaslané čo najskôr.

1.6 Dôležité zmeny v ročníku 2015/2016
 Pravidlá sú stručnejšie o 60%.
 Výsledné pravidlá sú jednoduchšie a vo viacerých prípadoch sa VEĽMI líšia.
VAROVANIE veteránom: pravidlá, ktoré používali určenie miesta pomocou “V” a
znamenali “čiastočne v” už neplatia, v Robot-Game sa teraz používa “Celkom v”.
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2. ROBOT GAME FLL 2015 – “Trash Trek”
Téma TRASH TREK sa zameriava na to, čo sa s vecami deje potom, keď si už
myslíme, že ich viac nepotrebujeme a nie sú pre nás nijak užitočné. Pri troche
predstavivosti sa ešte dajú využiť rôznymi spôsobmi. Ak nie, materiál, z ktorého sú
vyrobné, sa dá použiť na výrobu niečoho iného. Najlepšie je, keď sa nad tým vždy
zamyslíme ešte predtým, ako si veci kúpime! Recyklácia je veľmi dôležitá, ale je len
jednou časťou veľkého problému odpadov. Počas práce na úlohách si spolu
predstavme, ako by sme spôsob nášho života v budúcnosti mohli zmeniť tak, aby
sme dosiahli NULOVÉ MNOŽSTVO ODPADU.

2.1 Rozmiestnenie modelov na ihrisku
Úvod

Povrch ihriska FLL

Hra Robot-Game sa odohráva na ihrisku FLL. Tvorí ho povrch ihriska, ktorý je
položený na súťažnom stole FLL a modely misií, ktoré sú rozmiestnené na povrchu.
Povrch ihriska a súčiastky LEGO®, z ktorých sa dajú poskladať modely misií, sú
všetkým riadne zaregistrovaným tímom dodané spolu. Návody na stavbu
modelov misií sú dostupné on-line:
www.first-lego-league.org/en/fll/robot-game/buildinginstruction.html.
Návod na stavbu stola je tiež on-line, na prípravu nie je nevyhnutný – povrch ihriska
môžete položiť aj na iný stôl, prípadne na zem:
www.first-lego-league.org/en/general/participation.html#4
Podrobnosti o rozmiestnení poskladaných modelov misií na povrchu ihriska sú
uvedené v tomto dokumente.

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.
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Krok 2: Vyrolujte povrch ihriska obrázkom navrchu na vyčistenú plochu (dajte si
pozor, aby ste ihrisko nikdy nevyrovnali na znečistený povrch, lebo pri zrolovaní sa
poškodí aj horná strana). Severná strana povrchu ihriska je pri „severnej“ (na turnaji
dvojitej) stene stola. DÁVAJTE SI POZOR, ABY STE POVRCH IHRISKA NIKDY
NEZLOMILI.
Krok 3: Ihrisko je úmyselne o kúsok menšie ako súťažný stôl. Ak máte 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.
Krok 5 - NEPOVINNÝ: Na pripevnenie povrchu ihriska môžete použiť tenký prúžok
čiernej pásky na východnej a západnej strane. Páska takto smie zakryť len čierne
okraje povrchu ihriska a na stole sa upevní len na vodorovnú dosku stola, nie na
steny.
Krok 6: Susedné turnajové stoly sa rozostavia tak, aby medzi ich severnými
stranami bol rozostup 3 až 4 palce (76 – 100mm). Prípadnú medzeru, ktorá vznikne
medzi stenami, tento raz nie je potrebné zaplniť doskou.

Umiestnenie povrchu ihriska na stole (trénovacom a turnajovom).

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 adrese:
www.first-lego-league.org/en/fll/robot-game/buildinginstruction.html
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 vzájomné
zoznámenie sa členov tímu.
Modely musia byť poskladané DOKONALO. Poskladať ich len “takmer dokonalo”
NESTAČÍ. Mnohé tímy si nevšimnú, že svoje modely neposkladali správne a
používajú ich tak počas celej prípravy na turnaj. Na súťaži potom ich robot zlyhá a
nesprávne zvaľujú vinu na robota, organizátorov alebo nepodarený štart.

Ukotvenie modelov systémom Dual Lock
Niektoré modely misií 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. Nalepuje sa na miesta na ihrisku označené
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štvorčekom s krížikom. Dual Lock rozposielame tímom spolu s povrchom ihriska a
stavebnicou s modelmi. Dual Lock sa pripevní na ihrisko a modely iba raz, potom už
na nich drží. Postup použitia:
Krok 1: Na každé políčko na ihrisku, ktoré je označené krížikom, prilepte jeden
štvorček.
Krok 2: Pritlačte druhý štvorček otočený lepiacou stranou nahor na štvorček
prilepený na ihrisku a zopakujte to pre všetky políčka, ktorými sa upevňuje jeden
model. Namiesto prsta môžete použiť kúsok voskového papiera, na ktorom sú Dual
Locky dodané.
Krok 3: Pomaly priblížte a pritlačte model na štvorčeky do jeho presnej polohy.
Odporúčanie:
Všimnite si, že... Niektoré modely vyzerajú symetricky, ale na jednej strane majú
čosi, čo určuje ich jedinúvsprávnu orientáciu. Štvorčeky a modely umiestnite čo
najpresnejšie. Pri pritláčaní modelov sa snažte tlačiť za ich najnižšiu časť, aby sa
vám pri tlaku zhora v rukách nerozpadli. Aj pri odlepovaní modelov ťahajte za ich čo
najnižšiu časť. Veľké a pružné modely upevňujte postupne, nie je potrebné ich
pritlačiť celé na raz.

Umiestnenie a rozostavenie modelov
Značky na povrchu ihriska a obrázky v tejto časti tvoria väčšinu informácií, ktoré
potrebujete na prípravu ihriska na Robot-Game. Ak nejaká podrobnosť nie je
uvedená, tak na nej nezáleží. Oficiálne.

Starostlivosť o ihrisko
Okrajové steny
Odstráňte väčšie triesky, a zakryte väčšie diery na okrajových stenách.
Povrch ihriska
Povrch sa nesmie čistiť žiadnym prostriedkom, ktorý by zanechával akúkoľvek stopu.
Lepkavá alebo klzká stopa by mohla zmeniť vlastnosti pohybu robota. 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. Na pripevnenie povrchu ihriska ani na nič iné okrem upevnenia
modelov na ihrisku Dual Lock nepoužívajte.
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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Oblasti
Smetisko, Oblasť triedenia odpadu a Oblasti prekládky odpadu na východe a na
západe sú ohraničené vnútornými bielymi okrajmi, ktoré sú na obrázkoch zobrazené
červenou farbou. Do oblastí patrí celý priestor nad označenými okrajmi a v ich vnútri.
Všetko, čo v hre čiastočne zasahuje do okolia oblastí vrátane čiernych čiar, sa už do
príslušnej oblasti neráta (nie je to „celkom v“ danej oblasti).

2.2 Úlohy: Rozmiestnenie modelov, popis úloh, obmedzenia a hodnotenie
1. Základňa
Pred štartom hry sa na Základni nachádza:
 1 chobotnica
 1 sliepočka
 1 motor a predné sklo
 2 postavičky
 2 žlté hranoly.
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2. Búranie
Množstvo materiálu, ktorý zostane po zbúraní domu, je v porovnaní s bežným
týždenným odpadom jednej rodiny neuveriteľné. Kam sa všetok podeje? Kam by sa
mal podiať?
Umiestnenie
Upevnite základy domu podľa značky na
ihrisku, červená páka je na severo-západe.
Použite z každej farby po štyri hranoly.
Budovu postavte do podoby ako ukazuje
obrázok. Plochy bez spojovacích výstupkov
smerujú na západ ako ukazuje priemet na
povrchu ihriska.
Nakoniec vložte cennosti (pozri obrázok)
celkom dnu na prízemie.

Úloha
Cieľ:
Zbúrať budovu a rozhodnúť, čo spraviť s
materiálom.

Na konci hry:
Žiaden z 12 kvádrov budovy nie je v
pôvodnej polohe.
Štart

Body: 85

Cieľ
Obmedzenia a hodnotenie:

Cieľová situácia je viditeľná na konci hry

© HANDS on TECHNOLOGY e.V. | 2015/2016 | „Trash Trek“ | Pravidlá FLL a Robot Game

© HANDS on TECHNOLOGY e.V. | 2014 | „FLL World Class“ | Dokumentname

14
14

3. Záchrana hodnôt
Budovu, ktorá sa búra, by mala tvoriť len jej kostra. Množstvo ton cenných materiálov
a vecí by malo byť vopred odvezených a zachránených.
Úloha
Cieľ:
Presuňte cennosti do Bezpečnej Zóny.
Na konci hry:
Cennosti sa nachádzajú celkom v Bezpečnej
Zóne.
Štart

Body: 60

Cieľ

Obmedzenia a hodnotenie:
Situácia je viditeľná na konci hry
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4. Odstránenie odpadov z prostredia
Následky vyradenia materiálu môžu byť ešte horšie ako keď skončí v odpade. Keď
sa odpad neuloží ani nespracuje a materiál sa dostáva do životného prostredia
dochádza k jeho znečisteniu. Napríklad plastové tašky sú prítomné všade a
spôsobujú problémy – zapchávajú inžinierske siete a rozličné mechanizmy, ohrozujú
zvieratá a podobne.
Umiestnenie
Korytnačka a plastová taška sú umiestnené
na značkách na pláži.

Ďalšie zvieratá (chobotnica, sliepočka) sú na
Základni.

Druhá plastová taška (biela
nachádza v triedičke odpadu.
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Úloha
Cieľ:
Presuňte tašky z triedičky a z pláže a vráťte
zvieratá na ich obľúbené miesta.
Na konci hry:
Vyberte si jednu možnosť alebo viaceré.
Možnosť 1

MOŽNOSŤ 1
Plastové tašky sú celkom v Bezpečnej Zóne.
Body za každú tašku: 30
MOŽNOSŤ 2
Zvieratá sa nachádzajú celkom vnútri veľkých
kruhov, do ktorých plastové tašky ani
čiastočne nezasahujú.
Body za každé zviera: 20
MOŽNOSŤ 3
Sliepočka je celkom vnútri malého kruhu.
Body: 35

Možnosť 2

Štart

Možnosť 3

Obmedzenia a hodnotenie:




Situácia je viditeľná na konci hry.
Započítavajú sa body za všetky časti úlohy, ktoré sú splnené
Rybacina sa za zviera nepočíta
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5. Kompostovanie
Vyradený organický materiál nemusí skončiť v odpade. Môže sa upraviť napríklad na
hnojivo.
Umiestnenie
Upevnite model presne podľa značiek na
ihrisku a dôkladne a pevne ho pritlačte.
Nastavenie
modelu
pozostáva
z niekoľkých krokov a vyžaduje si
tréning:

Krok 1: Potočte červenú uzamykaciu
páčku na západ.

Krok 1 - Predtým

Potom
Krok 2: Zatlačte čierny kývavý hriadeľ
s pneumatikou na sever, čím sa odpojí
z červeného kríža.

Krok 2

Krok 3

Krok 3: Opatrne nadvihnite nádobu na
zvyšky jedla celkom hore a podržte ju
tam...
Krok 4: Pokiaľ nádobu hore pridržíte,
vráťte späť akciu z Kroku 2 a potom
vráťte späť akciu z Kroku 1.

Krok 4

Krok 5: Potlačte pneumatiky na východ,
aby
nezavadzali,
vytiahnite
žlté
spúšťacie tlačidlo smerom na západ a
potom pneumatiky uvoľnite.

Krok 5
Krok 6: Prisuňte zelené viečko smerom
na západ k nádobu na zvyšky jedla, aby
sa o ňu opierala a vložte kompost v tvare
disku spojovacími výstupkami nahor.
Tento krok je potrebný!

Krok 6
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Úloha
Cieľ:
Naštartujte kompostovanie. Po nejakom čase
z kompostovača vypadne kompost.

Štart
Na konci hry:
MOŽNOSŤ 1
Kompost z kompostovača vypadol, ale nie je
celý v Bezpečnej Zóne.
Body: 60
MOŽNOSŤ 2
Kompost je celkom v Bezpečnej Zóne.
Možnosť 1

Možnosť 2

Body: 80

Obmedzenia a hodnotenie:



Situácia je viditeľná na konci hry.
Platí najviac jedna z možností.
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6. Autošrot
Na svete jazdia stovky miliónov áut. Sú vyrobené z nepreberného množstva
materiálov. Vieme využiť vyradené autá najlepším možným spôsobom? Aká časť
zošrtovaných áut sa naozaj znovu použije?
Umiestnenie
Auto smeruje na západ, je zarovnané so
značkami a predné kolesá so šípkami podľa
obrázka. Motor s predným sklom je na
Základni.

Úloha
Cieľ:
Opravte auto – namontujte nový motor, alebo
ho zložte na polovicu a predajte do šrotu.
Na konci hry:
Štart

Možnosť 1

Možnosť 2

MOŽNOSŤ 1
Motor s predným sklom sú namontované na
správnom mieste a v správnom smere
v nezloženom aute.
Body: 65
MOŽNOSŤ 2
Auto je celkom zložené a celé sa nachádza
vo východnej oblasti prekládky odpadu.
Body: 50

Obmedzenia a hodnotenie:
 Na konci hry sú body udelené len za jednu z možností.
 Auto sa nikdy nesmie dostať do Bezpečnej Zóny, ani čiastočne.
 Pre možnosť 1: Celkom presné a úplne správne umiestnenie motora sa nevyžaduje.
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7. Rozhodnutie pri nákupe
Niektorí výrobcovia balia svoje výrobky do obalov, ktoré je nemožné rozdeliť na
samostatné čisté recyklovateľné suroviny. Aké máme vtedy možnosti?
Umiestnenie
Pripevnite fabriku na povrchu ihriska. Slučku
zastrčte celkom dnu.

Veľký balík s hračkárskym lietadlom
umiestnite do fabriky podľa obrázka.

Položte malú krabicu s hračkárskym
lietadlom na jej značku na ihrisku.

Úloha
Cieľ:
Rozhodnúť sa, ktoré lietadlo si kúpiť, podľa
jeho obalu.

Štart

Cieľ

Na konci hry:
Hračkárske lietadlá sú celkom v Bezpečnej
Zóne.
Za každé lietadlo: 40

Obmedzenia a hodnotenie:
Situácia je viditeľná na konci hry.
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8. Metán
Ideálne by bolo, aby sa skládky odpadu vôbec nemuseli vytvárať. Tie, ktoré už
existujú, väčšinou produkujú metán, využiteľný ako zdroj energie.
Umiestnenie
Pripevnite držiak presne na značkách.
Potom vložte metánové slučky do ich dier,
orientáciu slučiek nastavte podľa obrázka.

Umiestnenie
fabriky
je
určené
v predchádzajúcej úlohe a umiestnenie
nákladného auta je opísané v úlohe
Transport.

Kontajner na odpad upevnite na ihrisku
podľa obrázka.

Úloha
Cieľ:
Zozbierať metán z oblasti skládky odpadu a
využiť ho na pohon nákladného auta a
fabrike.
Na konci hry:
Metán je vložený v motore nákladného auta
a v energetickej stanici fabriky.

Štart

Body: 40 za každý metán
Cieľ
Obmedzenia a hodnotenie:



Situácia je viditeľná na konci hry.
Presné a úplné umiestnenie metánu sa nevyžaduje.
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9. Odborníci
Nasledovanie súčasných trendov v spôsoboch redukovania odpadu si vyžaduje
množstvo vedcov, inžinierov a technikov.
Umiestnenie
Na začiatku hry sa obe postavičky
nachádzajú na Základni.

Úloha
Cieľ:
Presuňte aspoň jednu postavičku do Oblasti
triedenia odpadu. Získate tým bonus –
možnosť čistiť šmykľavku triedičky.

Štart

Cieľ

Na konci hry:
Aspoň jeden človek sa nachádza celkom
v oblasti triedenia odpadu.
Body: 60 plus Bonus

Obmedzenia a hodnotenie:
 Situácia je viditeľná na konci hry. http://lists.ii.fmph.uniba.sk/admindb/daiweb
 Bonus: Technici tímu (prípadne rozhodca) si môžu pomôcť rukou a odblokovať
upchatú šmykľavku smerujúcu na východ a dokonca aj umiestniť nesprávne
utriedené hranoly do správneho kontajnera vrátane tých, ktoré neskončili v žiadnom
kontajneri.
 Oblasť triedenia odpadu je definovaná vyššie v časti o rozmiestnení modelov na
ihrisku.
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10. Triedenie odpadu
Ak chceme dosiahnuť cieľ nulového množstva odpadu, jedna z najdôležitejších
oblastí, kde sú inovácie potrebné, je triedenie odpadu. Súčasné spôsoby triedenia a
spracovania sú zložité, drahé, obmedzené a málo odolné voči chybám.
Umiestnenie
Pripevnite presne podľa značiek. Zarovnanie
s koncom šípky by malo byť čo
najpresnejšie.
Upevnite čierne zarážky na kontajnery
pomocou Dual Lockov podľa obrázka.
Potom rozmiestnite zelené kontajnery, na
severe sa kontajnery opierajú o osky
držiakov, ležia na nich.

Šmykľavka na východe sa čiernou nohou
opiera o držiak medzi výstupkami ako
ukazuje obrázok.

Do podávača naložte dva modré a dva
čierne hranoly presne podľa obrázka. Strana
hranolov, ktorá nie je hladká, je na spodnej
strane. Na poradí farieb a smerovaní osiek
záleží.

Naložte žltý kontajner so žltým hranolom
podľa obrázka, vycentrovaný vo východozápadnom smere. Strana hranola, ktorá nie
je hladká, je na hornej strane. Bielu plastovú
tašku so slučkou vložte celkom dnu podľa
obrázka.
Nakoniec pripevnite farebné označenie
kontajnerov,
ktorými
sa
odlíšia
od
kontajnerov druhého tímu: na jednom ihrisku
sú všetky biele, na druhom všetky čierne.
Zostávajúce označovacie súčiastky by sa
nemali používať ako príslušenstvo robota,
aby nedošlo ku zmätkom. Nastavenie
modelu prekládka odpadu je vysvetlené v
úlohe o recyklácii.
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Úloha
Cieľ:
Žlté a modré hranoly sú recyklovateľné.
Čierne hranoly sú z materiálov, ktoré v
súčasnosti nevieme využiť.

Štart

Možnosť 1 – modrý / žltý

ŽLTÉ/MODRÉ HRANOLY SÚ VO SVOJICH
FAREBNE
OZNAČENÝCH
ZELENÝCH
KONTAJNEROCH, KTORÉ SÚ:
MOŽNOSŤ 1
Celkom v Bezpečnej Zóne druhého tímu
preložené cez západnú prekládku odpadu.
Za každý kontajner: 60

Možnosť 2 – modrý / žltý
(príklady)

MOŽNOSŤ 2
celkom v západnej oblasti prekládky odpadu
svojho tímu alebo na modeli prekladiska.
Za každý hranol: 7
MOŽNOSŤ 3
Nikdy neboli celkom v západnej oblasti
prekládky odpadu.

Možnosť 1 – čierny:
Krabica na kvety,
pôvodná poloha pri štarte

Za každý hranol: 6
ČIERNE HRANOLY SÚ:
(bodujú sa nezávisle)
MOŽNOSŤ 1
Časťou krabice na kvety, ktorá boduje alebo
nepohnuté v ich pôvodnej polohe pri štarte.
Za každý: 8
MOŽNOSŤ 2
V zelenom kontajneri označenom čiernou
tehličkou alebo v kontajneri skládky odpadu.

Možnosť 2 – čierny
(príklady)

Za každý: 3
MOŽNOSŤ 3
Kdekoľvek inde na ihrisku.
Záporné body za každý: -8

Obmedzenia a hodnotenie:



Situácia je viditeľná na konci hry.
Všetky hranoli sa do svojich kontajnerov dostali východnou šmykľavkou triedičky,
alebo na základe bonusu z úlohy Odborníci.
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11. Transport
Dĺžka cesty, po ktorej je vyradený materiál potrebné previezť, je dôležitým
parametrom rovnice, podľa ktorej sa rozhodujeme ako s ním naložíme.
Umiestnenie
Nákladné auto smeruje na západ a je
zarovnané so značkami a šípkami
smerujúcimi do stredu predných pneumatík.
Upevnite vodiacu líniu pre nákladné auto
podľa značiek, chvost smeruje na východ.

Úloha
Cieľ:
Naložte kontajner, ktorý je celý žltý na auto,
aby mohol byť prevezený na východ a
vyložený.

Štart

Možnosť 1

Na konci hry:
MOŽNOSŤ 1
Auto nesie celú váhu žltého kontajnera.

Možnosť 2

Body: 50
MOŽNOSŤ 2
Žltý kontajner je celkom na východ od
vodiacej línie pre nákladné auto.
Body: 60

Obmedzenia a hodnotenie:



Situácia je viditeľná na konci hry.
Je možné splniť jednu alebo obe možnosti.
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12. Recyklácia
Všetko, čo človek vyrobí, sa skladá z materiálov pôvodne získaných z prírody.
Mnohé sa vyrábajú z látok, ktoré sa v prírode nachádzajú v limitovanom množstve,
alebo sa prirodzene dopĺňajú pomaly a trvá to desaťročia alebo storočia.
Umiestnenie
Prekladisko na východe – upevnite na
vnútornú plochu severnej okrajovej steny
ihriska. Dual Lock nalepte podľa vzoru na
obrázku a zarovnajte nohu modelu so
značkami na ihrisku. Uistite sa, že model je
upevnený vodorovne.
Prekladisko na západe – upevňuje sa na stenu
susedného turnajového stola. Počas prípravy
máte iba jeden stôl, môžete použiť doplňujúcu
dosku namiesto okrajovej steny druhého stola.
Použite Dual Lock podľa vzoru na obrázku a
model vycentrujte nad značkami na ihrisku.
Upevnite model tak, aby bol vodorovný a
spodok nohy je v rovnakej výške ako povrch
ihriska.
Umiestnenie zelených kontajnerov je
vysvetlené v úlohe o triedení.

Úloha
Cieľ:
Získať materiál, ktorý niekto iný vyradil, ale
pre vás je stále použiteľný. Zamedzí sa
minutiu ďalších prírodných zdrojov a tento
materiál sa zároveň nestane odpadom.
Start

End

Na konci hry:
Zelené kontajnery s aspoň jedným žltým
alebo modrým hranolom podľa farebného
označenia kontajnerov, všetko z toho
pochádzajúce zo susedného stola sa
nachádzajú celkom v Bezpečnej Zóne.
Body za každý kontajner: 60

Obmedzenia a hodnotenie:



Situácia je viditeľná na konci hry.
Za každý takýto kontajner v Bezpečnej Zóne na ľubovoľnom stole získavajú
body oba tímy.
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13. Nájsť nový účel
Recyckláciou získavajú materiály, z ktorých je predmet vyrobený, nový život. Tento
proces stojí čas a energiu. Sú aj iné spôsoby ako môže predmet získať nový účel?
Umiestnenie
Krabice s hračkárskym lietadlom a kompost
sa nachádzajú na rôznych miestach: kompost
je v kompostovači, jedno hračkárske lietadlo
je na svojej značke na ihrisku, druhé je vo
fabrike – pre podrobnosti pozri úlohy
“Rozhodnutie pri nákupe” a “Kompostovanie”.

Úloha
Cieľ:
Využite obal hračkárskeho lietadla a uložte
doň kompost.
Na konci hry:
Kompost je uložený presne vnútri jednej
z krabíc. Z krabice bolo pred tým hračkárske
lietadlo vybraté von. Krabica je v pôvodnej
podobe.
Body: 40

Štart

Cieľ
Obmedzenia a hodnotenie:
Situácia je viditeľná na konci hry.
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14. Tresty
Umiestnenie
Umiestnite štyri čierne kvádre mimo plochy
ihriska, aby nezavadzali. Na turnaji s nimi môže
manipulovať len rozhodca.

Význam:
Za každý trest udelený podľa pravidla D09
položí rozhodca jeden čierny kváder na ihrisko
na miesto, kde nebude zavadzať. Celkovo
môže takto udeliť štyri tresty.

Štart

Cieľ

Trestné body: -8 za každý čierny kváder
(pozri tiež úlohu o triedení)
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