
 

 
1 

 

1 

© HANDS on TECHNOLOGY e.V. | 2016/2017 | „Animal Allies“ | FLL Rules & Robot Game 

 

 

 

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

FLL “ANIMAL ALLIES” – PRAVIDLÁ A ROBOT GAME 

Súťažiace tímy v predstihu pred turnajom zo súčiastok LEGO poskladajú a naprogramujú svoje roboty. 

Na turnaji navzájom súťažia v kategórii Robot Game. Každý robot počas 2½ minútovej jazdy na ihrisku s 

plochou približne 2m2 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 ro-

botov ostatných tímov, aj keď musia byť všetky poskladané zo súčiastok LEGO. 

1. PRAVIDLÁ 

1.1 Základné princípy  

ZP01 – 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. 

 Ak ste sa do súťaže FIRST® LEGO® League prihlásili s hlavným cieľom „vyhrať robotickú súťaž“, tak 

ste na nesprávnom mieste! 

ZP02 – Interpretácia pravidiel 

 Ak nejaký detail nie je uvedený, znamená to, že na ňom nezáleží. 

 Zadania úloh a pravidlá Robot Game sa interpretujú doslovne, text znamená presne to a iba to, čo ho-

vorí.  

 Ak nejaký pojem nie je uvedený v definíciách, platí jeho bežne zaužívaný význam. 

ZP03 – Nerozhodnuteľné prípady  

 Ak rozhodca má pocit, že je nejakú situáciu ťažké jednoznačne rozhodnúť a ani text pravidiel situáciu 

jednoznačne nedefinuje, rozhodca urobí rozhodnutie v prospech tímu („benefit of the doubt“). 

  S takouto láskavosťou tímy nesmú strategicky kalkulovať.  

ZP04 – Premenlivé podmienky  

 Výrobcovia, sponzori a dobrovoľníci, ktorí súťaž pripravujú, sa veľmi usilujú o to, aby boli všetky turna-

jové stoly správne a rovnaké, ale napriek tomu musia byť tímy pripravené na isté nedostatky a rozma-

nitosť. 

 Design najlepších tímov s tým počíta. 

 Príklady nepresností sú nerovnosti na obvodových stenách ihriska, premenlivé osvetlenie, nerovnosti 

na povrchu ihriska. 

 Otázky k podmienkam na jednotlivých turnajoch treba posielať priamo organizátorom regionálneho 

turnaja, ktorí sú zverejnení na stránke FLL Regional Websites.  Podmienky na slovenských turnajoch 

sú uverejnené aj na stránkach www.fll.sk.  

http://www.first-lego-league.org/en/fll/regions.html
http://www.fll.sk/
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ZP05 – 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. Pravidlá FLL 

4. Rozhodnutie hlavného rozhodcu na miestnom regionálnom turnaji – v nejasných situáciách môže 

po diskusii urobiť v dobrej viere rozhodnutie s prihliadnutím na pravidlo ZP03. 

 Obrázky a videá sú iba na doplnenie, okrem prípadov, keď sa na ne pravidlá, rozmiestnenie alebo za-

dania úloh odkazujú.  

 Mailové správy alebo príspevky v diskusných fórach nemajú žiadnu váhu.  

1.2 Definície 

D01 – Hra 

 Počas jednej hry súťažia dva tímy na susedných turnajových stoloch, ktoré sú priložené k sebe „se-

vernými“ stranami.  

 Hra trvá  2 a 1/2 minúty, čas sa nikdy nezastavuje. 

 Robot štartuje jeden alebo viackrát zo základne a usiluje sa splniť čo najviac úloh.  

D02 – Úloha 

 Každá „úloha“ je príležitosťou pre robota na získanie bodov.  

 Úlohy sú zapísané formou požiadaviek, ktoré treba splniť.  

 Väčšina úloh je určená výsledkom, ktorý musí byť viditeľný na konci hry. 

 Niektoré úlohy predpisujú akcie, ktoré rozhodca zaznamená v okamihu, keď sa udejú.   

 Všetky dodatočné požiadavky v popise úlohy sa musia splniť, inak úloha nie je splnená a tím za ňu 

získava nula bodov.  

D03 – Príslušenstvo 

 “Príslušenstvo” je všetko, čo súťažiaci prinesú ku stolu a podieľa sa na plnení misií.  

D04 – Robot 

 “Robot” je tvorený riadiacou jednotkou LEGO MINDSTORMS a všetkým príslušenstvom, ktoré s ním 

bolo rukou spojené a ktoré sa od robota oddelí znovu iba zásahom rukou. 

D05 – Modely misií  

 Modely misií sú predmety zostrojené zo súčiastok LEGO, ktoré sa nachádzajú na turnajovom stole 

predtým, ako tam súťažiaci prídu.  

 Modely misií nie sú „príslušenstvo“.  

D06 – Ihrisko 

 „Ihrisko“ je prostredie, v ktorom sa odohráva hra. Pozostáva z modelov misií rozmiestnených na po-

vrchu ihriska, ktorý je položený na stole a je obkolesený okrajovými stenami.  

 “Základňa” je súčasťou ihriska.  
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 Podrobnosti sú vysvetlené v návode na rozmiestnenie modelov na ihrisku.  

D07 – Základňa 

 “Základňa” je priestor nad väčším štvrťkruhom vyznačeným v juhozápadnom rohu povrchu ihriska. 

 Prípadné úzke územie medzi štvrťkruhom na povrchu ihriska a stenami na juhu a západe (ak je stôl 

väčší ako povrch ihriska) sa tiež považuje za základňu. Základňa je nekonečne vysoká – z hora nie je 

ohraničená. 

 Nasledujúce obrázky definujú pojmy “celkom v/na” základni, ale analogicky platia aj pre iné oblasti.  

 

 

 

 

D08 – Štart 

 Kedykoľvek súťažiaci ukončia manipuláciu s robotom a pustia ho, je to považované za „štart“.  

D09 – Prerušenie hry 

 Nasledujúca manipulácia s robotom potom, čo bol odštartovaný, sa považuje za „prerušenie hry“.  

D10 – Prevoz 

 Ak je robot v kontakte s niečim a má zjavný úmysel to zobrať, presunúť na iné miesto, alebo to niekam 

dať, hovoríme, že robot tento predmet „preváža“.  

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. Vý-

nimky tvoria:   

 Gumičky, špagátiky a trubičky, ktoré sa môžu skracovať. 

 Kontrolný zoznam vecí napísaný na papieri je dovolený (ak nie je na ihrisku). 

 Označenie súčiastok fixkou na miestach, ktoré nie sú viditeľné, je dovolené.  

   

 

 

  

      „Základňa“     „Celkom v/na“      „Čiastočne v/na“ 

 

 

  

      „Čiastočne v/na“      „Čiastočne v/na“     „Celkom mimo“ 
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R02 – Riadiaca jednotka  

 V každej hre môžu súťažiaci použiť iba jednu riadiacu jednotku. 

 Povolené sú iba modely zobrazené na obrázku nižšie (farba sa môže líšiť). 

 

 
 

 

EV3 NXT RCX 

 

 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.  

 Toto pravidlo znamená, že v jednej hre je možné použiť iba jedného robota. 

R03 – Motory 

 Počas jednej hry môžu súťažiaci použiť celkovo najviac štyri motory. 

 Sú povolené iba motory zobrazené na obrázku nižšie. 

 Z každého druhu môžete použiť ľubovoľný počet motorov, ale ich celkový počet nesmie byť väčší ako 

štyri.  

 Všetky ostatné motory musia bez výnimky ostať pri pracovnom stole tímu.  

 

 
 

  

EV3 “LARGE” EV3 “MEDIUM” NXT RCX 

R04 – Externé senzory 

 Počet použitých externých senzorov nie je ohraničený.  

 Sú povolené iba typy zobrazené na obrázku nižšie. 

 Každý typ senzorov môžete použiť ľubovoľne veľakrát. 

 

    

EV3 TOUCH EV3 COLOR EV3 ULTRASONIC EV3 GYRO/ANGLE 
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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. Výnimky 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 člán-

kov. 

R06 – Neelektrické súčiastky  

 Použitie neelektrických súčiastok LEGO z ľubovoľnej stavebnice nie je obmedzené, okrem: 

 zotrvačníkových naťahovacích motorov, ktoré si nevyrobili súťažiaci sami 

 a duplicitných modelov misií.  

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 od 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: 

 V prípade urgentnej opravy počas hry môžu ostatní prísť pomôcť a potom sa musia znovu vzdialiť od 

turnajového stola. 

 Ostatní súťažiaci stoja v bezpečnej vzdialenosti, aby nemohli ovplyvňovať priebeh hry podľa pokynov 

organizátorov turnaja. Súťažiaci sa pri stole počas hry môžu kedykoľvek vystriedať. 
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1.4 Robot Game 

R09 – Pred odštartovaním časomiery  

 Po príchode k súťažnému stolu načas majú súťažiaci čas aspoň jednu minútu na prípravu.  

 Počas tohto času môžu tiež: 

 požiadať rozhodcu, aby skontroloval rozmiestnenie a upevnenie modelu na ihrisku  

 nakalibrovať svetelné/farebné senzory kdekoľvek na ihrisku. 

R10 – Manipulácia počas hry 

 So všetkým, čo je na ihrisku a nenachádza sa celkom na základni, smie manipulovať iba robot. Vý-

nimky:  

 Súťažiaci môže kedykoľvek prerušiť činnosť robota. 

 Súťažiaci smie kedykoľvek a kdekoľvek pozbierať príslušenstvo robota, ktoré z neho neúmyselne 

odpadlo. 

 Súťažiaci nesmú spôsobiť žiaden pohyb mimo hranicu základne, nič nesmie ani čiastočne vytŕčať. Vý-

nimky: 

 Súťažiaci smú odštartovať robota.  

 Súťažiaci smú kedykoľvek presunúť a odložiť predmety mimo ihrisko a manipulovať tam s nimi.  

 Ak sa stane, že niečo nechtiac prekročí hranicu základne, pokojne to vezmite späť, to nie je žiaden 

problém.  

 Čokoľvek, čo je ovplyvnené činnosťou robota (či je to dobré, alebo zlé) alebo čo robot nechá celkom 

mimo základne, zostáva ležať tak, ako to je, dokiaľ tým nepohne sám robot. Nič sa nikdy nepremies-

tňuje so zámerom, aby súťažiaci mohli „skúsiť znova“.  

R11 – Manipulácia s modelmi misií 

 Súťažiaci nesmú modely misií rozoberať, ani dočasne.  

 Ak súťažiaci spoja model misie s niečím iným (vrátane robota), toto spojenie musí byť dostatočne voľ-

né: na pokyn rozhodcu musia byť súťažiaci schopní bez zásahov zodvihnúť model misie bez toho, aby 

zdvihli čokoľvek iné.  

R12 – Odkladací priestor 

 Čokoľvek, čo je celkom na základni, sa môže presunúť/odložiť mimo ihriska, ale musí zostať vo výhľa-

de rozhodcu, napríklad na príručnom stolíku.  

 Čokoľvek, čo je v ukladacom priestore mimo ihriska, je považované tak, ako keby to bolo celkom 

na základni.  

R13 – 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 na-

chádza sa celkom na základni. 

 Rozhodca skontroluje, že sa na základni nič nepohybuje a súťažiaci sa ničoho nedotýkajú. 
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 Štart! 

 Súťažiaci sa dotkne tlačidla alebo dá robotovi cez sensor signal, čím aktivuje program.  

 V prvom štarte v hre je potrebné presné načasovanie. Za okamih štartu sa považuje posledné slovo 

pri odpočítavaní času alebo zvukový signál elektronickej časomiery.  

R14 – Prerušenie hry 

 Po prerušení robota ho súťažiaci musia okamžite vypnúť. Ak ho chcú znova odštartovať, pokojne ho 

vyzdvihnú a prenesú na základňu.  

 Ak bol robot pri dotyku súťažiaceho celý na základni, opakovaný štart je bez postihu, inak tím získava 

za dotyk jeden trest, tak ako je vysvetlené v úlohách Robot Game nižšie. 

 Predmety, ktoré robot prevážal v okamihu dotyku, si súťažiaci môžu ponechať, ak sa celé nachádzali 

na základni. V opačnom prípade ich odovzdajú rozhodcovi.  

R15 – Strata kontaktu s nákladom 

 Ak robot stratí kontakt s predmetom, ktorý preváža, predmet: 

- zostane ležať tam, kde je, ak sa celý nachádza mimo základňu, 

- môžu súťažiaci vziať, ak sa nachádza celý v základni, 

- z hry odoberie rozhodca, ak predmet čiastočne zasahuje do základne. 

R16 – Ovplyvňovanie  

 Robot ani súťažiaci nesmú znevýhodniť tím hrajúci na susednom ihrisku okrem prípadov, ktoré sú opí-

sané v zadaní úloh. 

 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 – Poškodenie ihriska 

 Ak robot oddelí Dual Lock alebo poškodí model misie, tak body za úlohy, ktoré sú zjavne splniteľné 

jednoduchšie vďaka tomuto poškodeniu ihriska, nebudú započítané.  

R18 – 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. (Všetko, čo sa stalo po 

uplynutí času sa nezapočítava.) 

 Vzápätí sa súťažiaci už ničoho nedotýkajú, kým rozhodca nedá signál, že sa stôl môže pripravovať 

na ďalšiu hru. 

R19 – Hodnotenie 

 Hodnotiace hárky/softvér: Rozhodca po jednotlivých úlohách prediskutuje so súťažiacimi priebeh hry 

a stav na ihrisku.  

 Súťažiaci svojim podpisom potvrdia, že s hodnotením rozhodcu súhlasia, čím je hodnotniaci hárok 

uzavretý. 

 Ak súťažiaci s niečím nesúhlasia, konečné rozhodnutie urobí hlavný rozhodca. 

 Výsledok: Do celkového hodnotenia sa započítava iba najlepší výsledok z troch základných kôl Robot 

Game. 
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 Rovnosť bodov: V prípade rovnosti bodov za najlepšiu hru Robot Game sa berie do úvahy druhá a po-

tom 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 odpove-

de, ktorý je všetkým tímom dostupný na stránkach súťaže. Môžu sa týkať všetkých tímov a organizá-

cie 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 ale-

bo správu cez Facebook. 

 Odpovede na otázky budú vždy zaslané čo najskôr. 

1.6 Dôležité zmeny v ročníku 2016/17 

 V tomto ročníku nie je žiadna „bezpečná zóna“. Celý štvrťhruh tvorí základňu. Vnútorná kružnica nemá 

žiaden význam. (D07) 

 Strop základne bol odstránený, takže neexistuje hranica pre výšku štartujúceho robota. (D07) 

 Presúvané predmety, ktoré sú čiastočne na základni pri prerušení hry, sa vždy odovzdávajú rozhod-

covi a naďalej sú mimo hru. (R14) 

 Stratený náklad, ktorý je čiastočne na základni, sa vždy odovzdáva rozhodcovi a je naďalej mimo hru. 

(R15) 

 Odkladanie predmetov na ihrisku mimo základňu už nie je dovolené. (R10) 

 Za odpadky sa neudeľujú žiadne tresty (no “junk” penalty). 

 Zodpovednosť miestneho hlavného rozhodcu bola posilnená (ZP05, R19) 

 Pravidlo o nerozhodnuteľných prípadoch (“benefit of the doubt”) bolo posilnené. (ZP03) 

 Ukladanie predmetov do prinesenej krabice a na podlahu je dovolené. Tieto predmety sa počítajú ako 

keby boli na základni. (R12) 

 

mailto:fll@hands-on-technology.org
https://www.facebook.com/HANDSonTECHNOLOGY
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2. ROBOT GAME FLL 2016/17 – “Animal Allies”  

Poézia nabok, v tomto ročníku FIRST® LEGO® League ide o zvieratá a kravské koláče. Potrebujeme 

zvieratá? Potrebujú zvieratá nás? Odpoveď na obe otázky je: “ÁNO”! V tejto Robot Game zažijeme iba 

zlomok nádherného príbehu o nás a zvieratách. Pri práci na úlohách sa sústreďte na veľa rozličných 

spôsobov, ktorými inovácie a technológie umožňujú ľuďom a zvieratám budovať priateľstvá, učiť sa a 

pomáhať si navzájom, poskytovať denné potreby, ochranu, zábavu i lásku. Uvidíte, že je tu množstvo zá-

bavných problémov, ktoré čakajú ako ich vyriešite! 

2.1 Rozmiestnenie modelov na ihrisku 

Úvod 

  

 

 

 

 

 

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 kto-

rých 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 doku-

mente. 

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 povy-

sávajte stôl znova. 
 

Krok 2: Vyrolujte povrch ihriska obrázkom navrchu na vy-

čistenú plochu (dajte si pozor, aby ste ihrisko nikdy nevy-

rovnali na znečistený povrch, lebo pri zrolovaní sa poško- dí 

aj horná strana). Severná strana povrchu ihriska je pri 

„severnej“ (na turnaji dvojitej) stene stola ako ukazuje ob-

rázok. DÁVAJTE SI POZOR, ABY STE POVRCH IHRI-

SKA NIKDY NEZLOMILI. 

http://www.first-lego-league.org/en/fll/robot-game/buildinginstruction.html
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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 vý-

chodnej a západnej strane. Páska takto smie zakryť len čierne okraje povrchu ihriska a na stole sa upev-

ní len na vodorovnú dosku stola, nie na steny. 

 

Krok 6: Susedné turnajové stoly sa rozostavia tak, 

aby steny medzi severnými stranami ihrísk merali 

celkovo 3 až 4 palce (76 – 100 mm). Na prípravu na 

turnaj ale stačí jeden stôl.  

 

Náhradná stena:  V každom ročníku Robot Game 

je jedna “zdieľaná” úloha pre oba tímy. Modely misií 

v týchto úlohách sa opierajú čiastočne o jeden a 

čiastočne o druhý stôl. Nie je potrebné stavať druhý 

stôl, ale môžete si poskladať časť stola o ktorú sa 

zdieľané modely budú opierať. Na obrázku vidno 

príklad takejto náhradnej steny:  

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 mo-

dely 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 vzájom-

né 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 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.  
 

http://www.first-lego-league.org/en/fll/robot-game/buildinginstruction.html
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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 jedi-

nú správnu 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 ťa-

hajte za ich čo najnižšiu časť. Veľké a pružné modely upevňujte postupne, nie je potrebné ich pritlačiť ce-

lé naraz. 

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 oficiálne nezáleží. 

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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2.2 Úlohy: Rozmiestnenie modelov, popis úloh, obmedzenia a hodnotenie 

Základňa 

Pred začiatkom hry su celkom na základni voľne položené tieto modely:  

 Nádrž so žralokom  

 Protéza 

 10 kravských koláčov 

Hint: Pred začiatkom hry si päť kravských koláčov vezme rozhodca a používa ich ako trestné predmety.  

 Biela jašterica 

 Cvičiteľ so psom  

 Sob 

 

M01. Transport žraloka 

Zvieratá sú vo svojom prirodzenom prostredí veľmi životaschopné. V cudzom prostredí potrebujú veľa 

opatery. Keď prevážame nášho žraloka mlátkohlava obločelého napríklad lietadlom, potrebuje sa vyhnúť 

nárazom, musí mať zvláštnu diétu, čistú vodu so správnou teplotou a tlakom a veterinárnu opateru počas 

celej cesty! Nesmie byť rozrušený.  

Umiestnenie  

Obr. 1: Žralok je vyvážený na čiernej gumovej podložke v nádobe položenej na základni.  

Úloha 

Zadanie úlohy: Presunúť žraloka do jeho nového domova tak, aby sa nedotýkal stien nádoby.  

Na konci hry:  

   

 

 

  

   

 

 

  

   

 

 

  

Obr.1   
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Možnosť 1: Nádoba aj žralok sú celkom v cieľovej oblasti č. 1.  

Body: 7 

Možnosť 2: Nádoba aj žralok sú celkom v cieľovej oblasti č. 2.  

Body: 10 

BONUS: Ak je splnená jedna z dvoch možností a žralok sa dotýka iba podlahy nádoby a nedotýka sa 

stien nádoby.  

Body: 20 

Obmedzenia a hodnotenie 

 Cieľová situácia je viditeľná na konci hry. 

 Žralok sa nikdy nedotkol ničoho iného ako nádoby!  

  

 

M02. VODIACI PES  

Zrakovo postihnutí ľudia vedia perfektne rozpoznať miesto, kde prechádzajú cez cestu. O niečo ťažšie je 

zistiť, či prichádza nejaké vozidlo. Túto úlohu zverujú vodiacemu psovi. Ak prichádza vozidlo, vodiaci pes 

zastane a sadne si.  

Umiestnenie 

Obr. 1: Upevnite vodiaceho psa a osobu na značke na ihrisku. Ruka človeka a hlava psa smerujú nadol.  

Obr. 2: Koniec paličky je na čiernej bodke.  

Obr. 3: Varovný plot je vztýčený nahor. 

Úloha  

Zadanie úlohy: Prejachajte popri zrakovo postihnutom človeku a pes si urobí svoju prácu.  

Na konci hry:  

Varovný plot leží dole.  

Body: 15 

   

 

 

  

Možnosť 1 Možnosť 2 Bonus 

   

 

 

 

  

Obr .1 Obr . 2 Obr . 3 
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Obmedzenia a hodnotenie 

 Cieľová situácia je viditeľná na konci hry 

 Plot leží horizontálne na povrchu ihriska, lebo cez neho robot prešiel zo západnej strany potom, čo 

prešiel medzi zábranami.  

 

M03. OCHRANA ZVIERAT 

Zariadenia si často vymieňajú zvieratá, aby ich študovali, párili, uzdravovali, fungovali efektívnejšie, 

upevňovali kontakty, alebo predvádzali verejnosti.  Predstavte si ako náročné musí byť niektoré zvieratá 

prevážať!  

V tejto úlohe spolupracujete s druhým tímom a cieľom je dať dohromady rovnaké zvieratá. Každá spáre-

ná dvojica zvierat sa započíta obom tímom, nezáleží na tom, ktorý tím sa na vytvorení dvojice podieľal.  

Umiestnenie 

Krok 1: Tento model je síce upevnený pomocou Dual Lockov, ale na ihrisku preň nie sú značky “X”. 

Nájdite vhodnú pozíciu upevnenia v severo-južnom smere. Model umiestnite medzi červené značky na 

ihrisku. Potom ho vycentrujte ponad okrajovými stenami stola a prípadnej náhradnej steny. Nakoniec 

oprite červenú osku o jej zarážku.  

Krok 2: Ceruzkou si vyznačte presné umiestnenie nôh modelu.  

Krok 3: Keď máte takto polohovanie pripravené, prilepte dva páry Dual Lockov pod každú nohu modelu. 

Krok 4: Rukou umiestnite jedno z nasledujúcich zvierat na platformu modelu ochrany zvierat:  

 Sob – smeruje na západ  

 Gorila – smeruje na juh  

 Netopier – smeruje na juh  

 Plameniak – smeruje na východ 

 Žaby – smerujú na juh a na západ 

Iba zvieratá z tejto pätice sa môžu vymieňať.  

Krok 5: Zviera na platformu umiestnite vycentrované vo východo-západnom smere a posuňte ho na 

sever.  

Krok 6: Napokon oprite červenú osku o zarážku.  

 

 

  

Cieľ   

   

 

 

  

Krok 1 Krok 2 Krok 3 
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Ak umiestňujete iné zviera ako soba, tak soba položte na značku toho zvieraťa tak, aby smeroval na zá-

pad. 

Úloha  

Zadanie úlohy: Počas hry roboty vymieňajú platformám miesto. Oficiálne úspešná výmena nastáva vte-

dy, keď červená oska systém zastaví. Vtedy roboty môžu nahradiť zviera na platforme za iné, ktoré si 

chcú vymeniť s druhým tímom. Rozhodca nastaví červenú osku.  

Na konci hry 

Dve rovnaké zvieratá sú celé na tej istej strane*. 

Body: 20 za dvojicu 

Obmedzenia a hodnotenie 

 Cieľová situácia je viditeľná na konci hry. 

 Oba tímy získajú body za všetky dvojice.  

 Každá dvojica musí vzniknúť cez zrotovanie modelu ochrany zvierat.  

 *Strana = priestor južne od čiary, ktorá je presne v strede medzi dvoma ihriskami, vrátane odklada-

cieho priestoru prislúchajúcemu k ihrisku.  

 

 

 

M04. KŔMENIE 

Zodpovednosť, trpezlivosť a organizačné schopnosti opatrovateľov zvierat sú neuveriteľné! Jednotlivé 

druhy zvierat potrebujú svoje vlastné presné dávky nezvyčajných, rýdzich exotických krmív s krátkou tr-

vanlivosťou, podávaných a skladovaných s presnou teplotou, v rozličných hodinách dňa a noci.  

Umiestnenie 

Obr. 1: Osem dávok krmiva pre zvieratá  

Obr. 2: Pripevnite chladničku DualLockmi na značky na ihrisku. Potom dnu vložte všetky dávky jedla v 

náhodnom poradí a dvierka zatvorte.  

Obr. 3: Umiestnite všetky štyri zvieratá na ich značky na ihrisku.  

 

 

  

Krok 4 Krok 5 Krok 6 

   

   

Cieľ   
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Úloha  

Zadanie úlohy: Doručte krmivo z chladničky do cieľových oblastí zvierat.  

Na konci hry:  

Dávka krmiva je celá v cieľovej oblasti.  

Body: 10 za každú dávku krmiva 

Obmedzenia a hodnotenie  

 Cieľová situácia je viditeľná na konci hry. 

 Obdĺžniky do oblastí nepatria.  

 Ak sa v niektorej oblasti nachádza viacero dávok krmiva, všetky musia byť rovnaké  

M05. BIOMIMIKRY 

V priebehu storočí zvieratá vyriešili veľa zložitých problémov a vyvinuli úzasné schopnosti. Preto tí ro-

zumní z nás sa od nich neváhajú naučiť všetko, čo sa dá. Napríklad, jašterica pri lezení po celkom hlad-

kom povrchu využíva fascinujúce majstrovstvo nanotechnológie.  

Umiestnenie 

Obr.1: Vycentrujte opory steny čo najbližšie na ich značky tak, aby boli rovnobežné. Stenu biomimikry 

pripevnite na značky na ihrisku DualLockmi.  

Obr. 1+2: Zachyťte zelenú jaštericu na stenu (pozri fotografie). Pripojte držiak v strede jej žalúdka.  

Obr. 3: Biela jašterica je na základni.  

   

 

 

  

Obr . 1 – Dávky krmiva Obr . 2 - Chladnička Obr . 3 - Žaby 

 

 

  

Obr . 3 – Plameniak Obr . 3 - Netopier Obr . 3 - Gorila 

   

 

 

  

Cieľ   

   



 

 
17 

 

17 

© HANDS on TECHNOLOGY e.V. | 2016/2017 | „Animal Allies“ | FLL Rules & Robot Game 

 

 

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

 

Úloha  

Zadanie úlohy: Upevnite bielu (mechanickú) jaštericu na stenu biomimikry, zistite, či stena unesie celého 

robota.  

Na konci hry:  

Možnosť 1: Stena biomimikry nesie celú hmotnosť bielej jašterice.  

Body: 15 

Možnosť 2: Stena biomimikry nesie celú hmotnosť robota.  

Body: 32 

Obmedzenia a hodnotenie  

 Cieľová situácia je viditeľná na konci hry. 

 Predmet je hodný bodov len vtedy, ak žiadna jeho časť nie je v kontakte s ničím iným ako so stenou 

biomimikry alebo zelenou jaštericou. Biela jašterica a robot sa navzájom môžu dotýkať.  

 

 

M06. DOJACI AUTOMAT 

Ľudia oddávna vymýšľali inovatívne stroje, ktoré im zjednodušovali prácu. Čím viac manuálnej práce, tým 

môže byť stroj užitočnejší – a to aj keď tou prácou je dojenie. Prečo sa pri dojení staráme aj o kravské 

koláče? Odpoveď: kravské koláče sú druhom výkalov. Zvieratá produkujú výkaly neustále a celý čas. Ak 

sa radi maznáte so zvieratami, nezabúdajte na vôňu na hospodárskom dvore, lepkavú škvrnu na okne 

auta, alebo na schpnosť šteniatka vylepšiť kvalitu vášho koberca. Niektorí z nás sa nad kravskými ko-

láčmi zasmejú, iní povedia “fuj”, ale pre opatrovateľov zvierat sú vážnou výzvou.  

Umiestnenie 

Obr. 1: Pripevnite dojaci automat pomocou DualLockov na značky na ihrisku.  

Obr. 2: Červená páka je zarovnaná so svojou značkou.  

Obr. 3: Kravička je vytiahnutá celkom von. Zásobníky dávkovača sú naplnené mliekom a kravskými ko-

láčmi.  

 

 

  

Obr . 1 Obr . 2 Obr . 3 

   

 

 

  

Cieľová možnosť 1 Cieľová možnosť 2  
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Úloha  

Zadanie úlohy: Naveďte kravičku do stroja a zatočte strojom dovtedy, kým nevydá mlieko. Ak zatočíte 

priveľmi, zo stroja vypadnú aj kravské koláče. 

Na konci hry:  

Možnosť 1: mlieko aj kravské koláče vypadli celkom von. 

Body: 15 

Možnosť 2: mlieko vypadlo celkom von, ale kravské koláče nie.  

Body: 20 

Obmedzenia a hodnotenie  

 Cieľová situácia je viditeľná na konci hry. 

 Mlieko a/alebo kravské koláče uviedol robot do pohybu iba prostredníctvom červenej páky.  

M07. NÁVRAT PANDY 

Niektoré zvieratá, ktoré boli v zajatí opatrované a študované, sú vracané do svojho prirodzeného prostre-

dia. Často je to najlepšia voľba pre životné prostredie, populáciu zvierat i zvieratá samotné.  

Umiestnenie 

Obr. 1: Základňa s pandami je položená na ihrisku na svojej značke.  

Obr. 2: Na začiatku je pohyblivá časť zatvorená (pohyb proti smeru hodinových ručičiek). 

Úloha  

Zadanie úlohy: Upravte scenériu pánd z chovnej a pozorovacej stanice na otvorenú divočinu.  

 

 

  

Obr . 1 Obr . 2 Obr . 3 

   

 

 

  

Cieľová možnosť 1 Cieľová možnosť 2  

   

 

 

  

Obr . 1 Obr . 2  
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Na konci hry:  

Pohyblivá časť je v smere hodinových ručičiek celkom otvorená.  

Body: 10 

Obmedzenia a hodnotenie  

 Cieľová situácia je viditeľná na konci hry. 

 

M08. VYZDVIHNUTIE KAMERY 

Niektoré moderné kamery sú natoľko malé a ľahké, že sa dajú pripevniť priamo na zvieratá. Získavame 

pomocou nich nové poznatky o živote zvierat, ale raz za čas ich potrebujeme vrátiť do laboratória, aby 

sme im nabili batérie, skopírovali zaznamenané údaje a podobne.  

Umiestnenie 

Obr. 1: Kamera sa nachádza na svojej značke na ihrisku.  

Úloha  

Zadanie úlohy: Priniesť kameru na základňu. 

Na konci hry: Kamera sa nachádza celkom na základni.  

Body: 15 

Obmedzenia a hodnotenie  

 Cieľová situácia je viditeľná na konci hry. 

 

   

 

 

  

Cieľ   

   

 

 

  

Obr . 1   

   

 

 

  

Cieľ   
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M09. VÝSKUM A VÝCVIK 

A career working with animals can be fun, dangerous, interesting, gross, and rewarding, all at once. A tra-

iner spends thousands of hours teaching animals entertaining and helpful behaviors. A zoologist might 

find herself helping a trainer one moment, and analyzing feces the next (feces contains information about 

an animal’s habits and health). 

Umiestnenie 

Obr. 1: Cvičiteľ so psom a päť kravských koláčov sú na základni.  

Obr. 2: Umiestnite každý kravský koláč na značky na ihrisku.  

Obr. 3: Umiestnite zoológa na značku na ihrisku.  

Obr. 4: Výskumný a výcvikový priestor je na juhovýchodnej strane ihriska.  

 

 

 

Úloha  

Zadanie úlohy: Dovezte cvičiteľa so psom a/alebo zoológa a/alebo kravské koláče do výskumného a vý-

cvikového priestoru.  

Na konci hry:  

Možnosť 1: Pes a cvičiteľ sú celkom vo výskumnom a výcvikovom priestore. 

Body: 12 

Možnosť 2: Zoológ je celkom vo výskumnom a výcvikovom priestore. 

Body: 15 

Možnosť 3: Kravské koláče* sú celkom vo výskumnom a výcvikovom priestore.  

Body: 15 za každý kus 

   

 

 

  

Obr . 1 Obr . 2 Obr . 2 

Obr . 3  Obr . 4  

   

 

 

  

Cieľová možnosť 1 Cieľová možnosť 2 Cieľová možnosť 3 
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Obmedzenia a hodnotenie  

 Cieľová situácia je viditeľná na konci hry. 

 Naraz je možné prevážať iba jeden kravský koláč.  

 *Počítajú sa iba koláče v tvare okrúhleho disku. 

 

M10. VČELÁRSTVO 

Keď zbadáme včielku, spomenieme si na med, kvety a možno aj bolesť. Nesmieme ale zabúdať na ob-

rovské množstvá potravy pre človeka, ktoré získavame len vďaka práci populácií včiel. Čiže včelári po-

máhajú včelám, aby tie pomáhali nám.  

Umiestnenie 

Obr. 1: Umiestnite úľ na značku na ihrisku. Med je vnútri úľa.  

Obr. 2: Položte včelu na značku na ihrisku.  

Úloha  

Zadanie úlohy: Položte včelu na úľ a vytiahnite med von.  

Na konci hry:  

Možnosť 1: Včela leží na úli a v úli sa nenachádza žiaden med.  

Body: 12 

alebo 

Možnosť 2: Včela leží na úli a med je celkom na základni.  

Body: 15 

Obmedzenia a hodnotenie  

 Cieľová situácia je viditeľná na konci hry. 

 Počíta sa iba jedna z uvedených dvoch možností.  

 

 

   

 

 

  

Obr . 1 Obr . 2  

   

 

 

  

Cieľová možnosť 1 Cieľová možnosť 2 Cieľová možnosť 2 



 

 
22 

 

22 

© HANDS on TECHNOLOGY e.V. | 2016/2017 | „Animal Allies“ | FLL Rules & Robot Game 

 

 

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

 

M11. PROTÉZA 

Technológie a sústredené úsilie na poskytnutie protéz sa netýka iba ľudí:  

Umiestnenie 

Obr. 1: Protéza je na základni.  

Obr. 2: Umiestnite ružové zviera (prasiatko) na jeho značku na ihrisku.  

Úloha  

Zadanie úlohy: Na miesto, kde by prasiatko malo mať nohy, umiestnite protézu. Presuňte zvieratko na 

jeho miesto na hospodárskom dvore.   

Na konci hry:  

Možnosť 1: Zvieratko má nasadenú prorotézu a nie je v rukách rozhodcu.  

Body: 9 

alebo 

Možnosť 2: Zvieratko má nasadenú protézu a zvieratko je celé na svojom mieste na hospodárskom dvo-

re.  

Body: 15 

Obmedzenia a hodnotenie  

 Cieľová situácia je viditeľná na konci hry. 

 Započíta sa iba jedna z uvedených možností.  

 

M12. TULEŇ 

Mladý tuleň sa stratil matke a treba ho zachrániť.  

Umiestnenie 

Obr. 1: Tuleň je na značke na ihrisku.  

   

 

 

  

Obr . 1 Obr . 2  

   

 

 

  

Cieľová možnosť 1 Cieľová možnosť 2  
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Úloha  

Zadanie úlohy: Dovezte tuleňa na základňu.  

Na konci hry:  

Tuleň je v pôvodnom stave celý na základni.  

Body: 1 

Obmedzenia a hodnotenie  

 Cieľová situácia je viditeľná na konci hry. 

 

 

M13. MLIEKO NA ZÁKLADNI 

Umiestnenie 

Obr. 1: Mlieko sa nachádza v dojacom automate na ihrisku.  

Úloha  

Zadanie úlohy: Dovezte všetky tri nádoby s mliekom na základňu.  

Na konci hry:  

Všetky tri mliečne nádoby sú celé na základni.  

Body: 1 

 

 

  

Obr . 1   

   

 

 

  

Cieľ   

   

 

 

  

Obr . 1   
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Obmedzenia a hodnotenie  

 Cieľová situácia je viditeľná na konci hry. 

 

M14. MLIEKO NA NAKLONENEJ PLOŠINE 

Umiestnenie 

Obr. 1: Mlieko je na dojacom automate na ihrisku.  

Obr. 2: Naklonená plošina je v blízkosti južnej steny na ihrisku a je naklonená smerom dolu na západnej 

strane.  

Úloha  

Zadanie úlohy: Dovezte všetky tri nádoby s mliekom na naklonenú plošinu.  

Na konci hry:  

Možnosť 1: Všetky tri nádoby s mliekom spočívajú celkom na naklonenej plošine.  

Body: 2 

Možnosť 2: Všetky tri nádoby s mliekom spočívajú celkom na naklonenej plošine 

A  

Naklonená plošina nenesie nič iné.  

Naklonenej plošiny sa nič iné nedotýka.  

Body: 3 

Možnosť 3: Všetky tri nádoby s mliekom spočívajú celkom na naklonenej plošine 

A  

Naklonená plošina nenesie nič iné.  

Naklonenej plošiny sa nič iné nedotýka.  

Všetky nádoby stoja.  

Body: 4 

 

 

  

Cieľ   

   

 

 

  

Obr . 1 Obr . 2  
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Obmedzenia a hodnotenie 

 Cieľová situácia je viditeľná na konci hry. 

 

 

 

M15. KRAVSKÉ KOLÁČE 

Umiestnenie 

Obr. 1: Päť kravských koláčov je na základni.  

Obr. 2: Dva kravské koláče sú na svojich značkách na ihrisku.  

Úloha  

Zadanie úlohy: Prevezte sedem kravských koláčov do výskumného a výcvikového priestoru.  

Na konci hry:  

Všetkých dvanásť kravských koláčov sa nachádza celkom vo výskumnom a výcvikovom priestore.  

Body: 5 naviac do úlohy M09 

Obmedzenia a hodnotenie 

 Cieľová situácia je viditeľná na konci hry. 

 

 

 

 

 

  

Cieľová možnosť 1+2 Cieľová možnosť 3  

   

 

 

  

Obr . 1 Obr . 2 Obr . 2 

   

 

 

  

Cieľ   
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TRESTY 

Pred začiatkom hry rozhodca vezme päť kravských koláčov zo základne. Ostatných päť tam zostáva le-

žať.  

Umiestnenie 

Obr. 1: Rozhodca má päť kravských koláčov.  

Obr. 2: Biely trojuholník je na juhovýchode ihriska.  

Vysvetlenie 

Ak súťažiaci prerušia robota, ktorý nie je celý na základni, rozhodca umiestni jeden kravský koláč do bie-

leho trojuholníka na juhovýchode ako trvalý, nedotknuteľný trest za dotyk. Tím môže takto celkovo získať 

najviac päť trestov. 

Trestné body: -6 za každý kus  

Obmedzenia a hodnotenie 

 Po skončení hry umiestni rozhodca kravské koláče, ktoré mu ostali, do výskumnej a výcvikovej oblasti.  

   

 

 

  

Obr . 1 Obr . 2  

   

 

 

  

Trestné body   


