
 
   Názov a číslo tímu:________________________________________________  
     

 
M01  Transport žraloka   (mimo základňu sa nikdy nič žraloka nedotklo) 
a) nádoba a žralok sú celkom v cieľovej oblasti 1 7 / 0  bodov      áno         nie  

b) nádoba a žralok sú celkom v cieľovej oblasti 2 10 / 0  bodov      áno         nie  

Žralok sa v nádobe dotýka iba podlahy a nedotýka sa steny  20 / 0  bodov      áno         nie  

M02  Vodiaci pes    (robot prešiel cez plot zo západu, keď prešiel medzi zábranami) 

Plot je dolu (v horizontálnej polohe)  15 / 0  bodov       áno         nie   

M03  Ochrana zvierat   (pár bol vytvorený otočením modelu) 

Dva identické modely zvierat sú celkom na jednej strane 

ihriska (= na juh od priamky oddeľujúcej ihriská)  

20  za každý 

      pár   

    počet: 

                   

 

M04  Kŕmenie   (obdĺžniky do oblasti nepatria, viacnásobné: rovnaká farba)  

Počet kusov krmiva v cieľových oblastiach zvierat 10  za každý     počet:  

M05  Biomimicry (biela jašterica a/alebo robot sa dotýkajú steny/zelenej jašterice/seba)  

a) Celú váhu bielej jašterice nesie stena  

b) Celú váhu robota nesie stena  

15 / 0  bodov  

32 / 0  bodov 

     áno         nie 

     áno         nie 

 

  

M06  Dojaci automat   (pohyb bol pomocou červenej páky) 

a) Mlieko aj kravské koláče sa vykotúľali von 

b) Mlieko sa vykotúľalo von, ale kravské koláče nie  

15  bodov 

20  bodov  

     áno         nie 

     áno         nie 

M07  Návrat Pandy  

Posuvný modul je celkom otvorený (v smere hod. ručičiek)  10 / 0  bodov       áno         nie 

M08  Vyzdvihnutie kamery  
Kamera je celkom na Základni  15 / 0  bodov       áno         nie 

M09  Výskum a výcvik   (naraz bol prevážaný iba jeden kravský koláč) 

a) Cvičiteľ a pes sú celkom v oblasti výskumu a výcviku  

b) Zoologička je celkom v oblasti   

c) Oválne kravské koláče sú celé v oblasti  

12 / 0  bodov 

15 / 0  bodov 

5  bodov každý 

      áno         nie 

      áno         nie 

     počet:  

M10  Včelárstvo    (počíta sa iba jedna z nasledujúcich možností) 

a) Včela je na úli a v úli nie je žiaden med  

b) Včela je na úli a med je na Základni  

12 / 0  bodov  

15 / 0  bodov 

     áno         nie 

     áno         nie 
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Kolo: __________                Zostávajúci čas: ______________ (len pre štvrťfinále, semifinále a finále)  

 

M11  Protéza   (počíta sa iba jedna z nasledujúcich možností) 

a) Protéza je nasadená na prasiatku, ktoré nedrží rozhodca 

b) Protéza je na prasiatku, ktoré je na hospodárskom dvore  

  9 / 0  bodov  

15 / 0  bodov   

   áno         nie 

   áno         nie 

M12  Tuleň  
Tuleň je celkom na Základni a nie je rozbitý   1 / 0   bod     áno         nie 

M13  Mlieko na Základni  
Všetky tri mliečne nádoby sú celé na Základni   1 / 0  bod        áno         nie 

M14  Mlieko na naklonenej plošine  
Všetky tri mliečne nádoby sú celé na naklonenej plošine 

a) a opierajú sa iba o naklonenú rovinu 

b) opierajú sa iba o naklonenú rovinu a nič iné sa jej nedotýka 

c) ako b) ale všetky nádoby stoja  

  

  2 / 0  body 

  3 / 0  body 

  4 / 0  body  

    

   áno         nie 

   áno         nie 

   áno         nie 

M15  Kravské koláče   (body navyše okrem misie M09) 

7 kravských koláčov je v oblasti výskumu a výcviku            5 / 0  bodov                 áno         nie 

Tresty 

Za každé prerušenie práce robota mimo Základňu            -6 bodov za každý       počet: 

= 1 kravský koláč ako trest umiestnený do bieleho trojuholníka 

Tím musí po hre vrátiť neupevnené modely:                Na základni: 
1x nádoba so žralokom  
1x protéza  
10x kravské koláče  
       (5 pre  rozhodcu) 
1x biela jašterica 
1x cvičiteľ so psom 
1x sob pre model  
     ochrany zvierat 
Na značkách/v modeloch:  
8x kúsky krmiva v dávkovači  
4x zvieratá vo svojich kruhoch  
3x mlieko a 3x koláče 
v dojacom automate  
1x zoologička 
1x včielka a med 
1x ružové prasiatko 
1x kamera a 1x tuleň 
2x koláče na svojich značkách 
 
 

 Podpisy:            Rozhodca ____________________           Tím ______________________________ 


