Hodnotiaci hárok – Robot Game - Ročník 2017/2018
Tím (meno alebo číslo) .............................................................................................................

M01 – POKAZENÉ POTRUBIE
Pokazené potrubie je celkom na základni.

20 bodov

꙱ Áno

꙱ Nie

M02 – PRÚDENIE (iba otáčaním ventilov na pumpe)
Veľká voda sa nachádza na ihrisku druhého tímu.

25 bodov

꙱ Áno

꙱ Nie

M03 – ČERPADLO
Čerpadlo sa dotýka hracej plochy a nachádza sa celkom
v cieľovej oblasti.

20 bodov

꙱ Áno

꙱ Nie

M04 – DÁŽĎ
Aspoň jedna kvapka vypadla z oblaku.

20 bodov

꙱ Áno

꙱ Nie

M05 – FILTER
Západka filtra zapadla dolu.

30 bodov

꙱ Áno

꙱ Nie

M06 – ČISTIČKA (stlačením páčky na záchode)
Z čističky vypadla veľká voda.

20 bodov

꙱ Áno

꙱ Nie

M07 – FONTÁNA (vďaka veľkej vode položenej v sivej nádrži fontány)
Stredná vrstva fontány je viditeľne nadvihnutá.
20 bodov
M08 – POKLOPY
Poklop(y) sú prevrátené
Bonus: Oba poklopy sú prevrátené, sú celkom a v
rôznych cieľových oblastiach.

꙱ Nie

15 b/každý

Počet

...........

30 bodov

꙱ Áno

꙱ Nie

M09 – TROJNOŽKA (všetky nohy trojnožky sa dotýkajú hracej plochy)
Trojnožka je čiastočne v cieľovej oblasti
15 bodov
ALEBO je trojnožka celkom v cieľovej oblasti
20 bodov
M10 – OPRAVA POTRUBIA
Nové, modré potrubie nahradilo pokazené, žlté
potrubie a úplne/naplocho sa dotýka hracej plochy.

꙱ Áno

꙱ Áno
꙱ Áno

꙱ Nie
꙱ Nie

20 bodov

꙱ Áno

꙱ Nie

15 bodov

꙱ Áno

꙱ Nie

20 bodov

꙱ Áno

꙱ Nie

30 bodov

꙱ Áno

꙱ Nie

M13 – KVET (vďaka veľkej vode umiestnenej v hnedom kvetináči)
Kvet je nadvihnutý.
30 bodov
Bonus: Aspoň jedna kvapka je vo fialovej časti.
30 bodov

꙱ Áno
꙱ Áno

꙱ Nie
꙱ Nie

M11 – NOVÉ POTRUBIE
Modré potrubie má plný/plochý kontakt s plochou a je
čiastočne v oblasti.
ALEBO má plný/plochý kontakt s plochou a je celkom
v cieľovej oblasti
M12 – KAL
Kal sa dotýka viditeľného dreva niektorého zo záhonov
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Kolo: ..............................

M14 – STUDŇA
Body dotyku studne s plochou sú čiastočne v oblasti.
ALEBO sú všetky body celkom v oblasti.

15 bodov
25 bodov

꙱ Áno
꙱ Áno

꙱ Nie
꙱ Nie

M15 – OHEŇ (lebo hasičské auto priamo zatlačilo na žltú páčku domu)
Oheň klesol.
25 bodov
꙱ Áno

꙱ Nie

M16 – ZACHYTÁVANIE VODY (rámček sa nikdy nedotkol hraničnej čiary, voda v rámčeku sa
dotýka iba inej vody a/alebo rámčeku)
Aspoň jedna kvapka sa dotýka plochy v rámčeku
10 bodov
꙱ Áno
꙱ Nie
Veľká voda sa dotýka plochy v rámčeku
10b/každú Počet
...........
Bonus: Jedna veľká voda je na inej veľkej vode
30 bodov
꙱ Áno
꙱ Nie
v rámčeku.
M17 – SLINGSHOT
Slingshot je celkom vo svojej cieľovej oblasti.
Bonus: Dažďová kvapka a špinavá voda sú celkom
v cieľovej oblasti slingshotu.

20 bodov

꙱ Áno

꙱ Nie

15 bodov

꙱ Áno

꙱ Nie

M18 – VODOVODNÝ KOHÚTIK (iba otáčaním točky kohútika)
Hladina vody je zhora viditeľne viac modrá ako biela.
25 bodov

꙱ Áno

꙱ Nie

Počet

............

PENALIZÁCIA
Za každé zastavenie robota (prerušenie) mimo základne
1 penalizačný disk do bieleho trojuholníka.

-5 bodov

ROZMIESTNENIE PRED HROU
Na základni:
• 1ks studňa
• 1ks trojnožka
• 1ks nepovinná slučka
• 2ks nové (modré) potrubie
• 3ks veľká voda
• 1ks Slingshot naplnený
jednou kvapkou a jednou
špinavou vodou
Rozhodcovia:
• 6ks penalizačný disk

Mimo základne:
• 1ks žlté potrubie pripravené na opravu
• 1ks veľká voda v pumpe modelu M02
• 1ks dodatočné čerpadlo pre M03
• 8ks kvapiek modeli M04
• Filter úplne vytiahnutý smerom na juh M05
• 1ks veľká voda v čističke
• 1ks kal na čističke
• 2ks poklopov vo svojich oblastiach
• 1ks hasičské auto na začiatočnej pozícii
• Oheň vytiahnutý hore
• Rámček na zachytávanie vody na pozícii
• Obsah hrnčeka M18 ukazuje bielu plochu

Podpisy: Rozhodca: ................................................... Tím: .................................................

