2015 ROBOTŲ TURNYRO TAISYKLĖS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------DARBO EIGA IR PRINCIPAI
GP1 – AUKŠČIAUSIAS PROFESIONALUMAS (GRATIOUS PROFESSIONALISM® ). Jūs galite vadintis
profesionalais tada kai:
 Net ir sunkiai dirbdami, spręsdami problemas sugebate su aplinkiniais elgtis mandagiai ir pagarbiai - ir
su savo ir kitų komandų nariais, taip pat su kitų šalių gyventojais.
 Treneriai ir tėveliai vadovauja komandos darbui pagal FLL idėja – nepriimdami sprendimų ir nedarydami
darbo už vaikus.
 Jūs vertinate skirtingas nuomones ir kitų žmonių idėjas kaip galimybę tobulėti patiems, į jas atsižvelgiant,
o ne joms prieštaraujant ir bandant jas sumenkinti.
GP2 - INTERPRETACIJA
 Robotų turnyro taisyklės ir misijų tekstai reiškia tiksliai tai, kas parašyta ir turėtų būti suprantami tiesiogiai.
 Jeigu žodis nepateiktas turnyro sąvokų apraše, jo reikšmė įprasta.
 Jeigu tam tikra informacija nepaminėta – vadinasi, ji neturi reikšmės.
GP3 – TEISĖJAMS ABEJOJANT… - yra vertinama KOMANDOS NAUDAI.
Taip būna kai teisėjas…
 mano, kad esėkmė įvyko dėl nepakankamai geros lauko ar modelio būklės
 neapsisprendžia, ar robotas/kitas svarbus objektas kerta liniją ar ją liečia/neliečia.
 mano, kad vertinti galima dvejopai - dėl sumaišties, skirtingų nuomonių ar trūkstamos informacijos.
 negali nurodyti taisyklėse tokios eilutės, kuri patvirtintų, kad taškai neturėtų būti skiriami.
Be abejo šie neapibrėžtumai negali būti naudojami kaip komandos strategija!
GP4 - KINTAMIEJI – mūsų pagalbininkai, tiekėjai ir savanoriai labia stengiasi laukus paruošti teisingai ir
identiškai, tačiau visada lieka trūkumų ir neatitikimų tikimybė. Keletas pavyzdžių:
 Lauko stalo sienelės
 apšvietimas
 stalo paviršius ir lauko patiesalas
 Misijų išdėstymas (šiek tiek milimetrais neatitikti pavyzdžiui būtent jūsų stalo)
GP5 – INFORMACIJOS ir TAISYKLIŲ PIRMENYBĖ
 Tokiu atveju, jei skirtinguose taisyklių šaltiniuose yra prieštarų, pirmenybė eina tokia tvarka:
1 = Einamojo robotų turnyro ATNAUJINIMŲ tekstas
2 = Misijų ir Lauko išdėstymo tekstas
3 = Taisyklių tekstas
4 = Vietinio teisėjo sprendimas
 Paveiksliukai ir nuotraukos neturi reikšmės, nebent jie nurodyti pagal punktus 1, 2, 3.
 El. laiškai ir forumo komentarai neturi reikšmės, net esantys oficialiuose šaltiniuose.

ĮRANGA, PROGRAMINĖ ĮRANGA IR ŽMONĖS
R01 – VISA ĮRANGA – Visa roboto įranga turi susidėtitik iš LEGO gamybos dalių – originalioje gamyklinėje
būsenose.
IŠIMTIS: LEGO juostelės ir vamzdeliai gali būti nukirpti iki reikiamo ilgio.
IŠIMTIS: Priminimai ir pastabos užrašytos ant popieriaus galimos.
IŠIMTIS: Savininko žymės ant roboto galimos tik nematomose vietose.
R02 – MIKROVALDIKLIS (ROBOTO PROCESORIUS) – Tik VIENAS mikrovaldiklis galimas mačo metu.
 Tai turi būti vienas iš toliau nurodytųjų (IŠIMTIS: Specialių leidimų spalvų variacijos neturi reikšmės.
 Visi kiti mikrovaldikliai turi būti palikti komandų stendų patalpoje/teritorijoje.

Visos nuotolinio valdymo, duomenų/informacijos perdavimo robotams priemonės varžybų zonoje
draudžiamos.
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R03 - MOTORAI – Mače galimi ne daugiau kaip 4 motorai.
 Tai turi būti toliau nurodytų tipų motorai.
 Galite naudoti įvairių tipų motorus, pavyzdžiui: 3 EV3 DIDELI + 1 EV3 VIDUTINIS = 4 motorai.
 Jei yra daugiau motorų, jie turi būti palikti stendų patalpoje/teritorijoje.
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R04 – IŠORINIAI JUTIKLIAI – jų skaičius NERIBOJAMAS.
 Tai turi būti toliau nurodytų tipų jutikliai.
 Galite naudoti ir kelis to pačio tipo jutiklius.
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R05 – KITOS ELEKTRONINĖS DALYS – Jokių kitų elektrinių/elektroninų dalių, naudojamų misijoms atlikti,
varžybų zonoje turėti negalima.
IŠIMTIS: LEGO laidai ir konverteriai leidžiami.
IŠIMTIS: Leidžiami energijos šaltiniai: (1) Mikrovaldiklio baterija (6) AA baterijos.
R06 – NE ELEKTRONINĖS DALYS – Jų galite naudoti neribotai.
IŠIMTIS: gamykliniai rankiniai (atitraukimo) motorai negalim.
IŠIMTIS: papildomi/dubliuoti lauko modeliai draudžiami, jeigu jie kelia painiavą rezultatuose.

R07 – PROGRAMINĖ ĮRANGA – Robotas gali būti suprogramuotas tik naudojant LEGO MINDSTORMS RCX,
NXT, EV3, arba RoboLab programinę įrangą (bet kurią versiją). Kita programinė įranga negalima.
Leidžiamos programinės įrangos papildymai ir naujos versijos, sukurtos gamintojų (LEGO ir National
Instruments) yra galimos, bet priemonės, įskaitant LabVIEW įrangą, - NE.
R08 – ROBOTO LEIDĖJAI
 Tik 2 komandos nariai, vadinami “VAIRUOTOJAIS” gali būti prie varžybų lauko vienu metu.
IŠIMTIS: Kiti leidžiami pasiruošimo metu.
IŠIMTIS: Kiti gali įžengti į lauko zoną tik kritiniu atveju MAČO metu, tuomet jie turi grįžti į vietas.
 Likusi komandos dalis turi stovėti už lauko zonos ribų, kaip nusakyta organizatorių, su galimybe bet
kuriuo metu pasikeisti vietomis su esamais VAIRUOTOJAIS.

TURNYRAS
R09 – PASIRUOŠIMAS PRIEŠ MAČĄ – Atsistoję prie varžybų lauko turite bent vieną minutę pasiruošti. Per šį
laiką galite...
 Paprašyti teisėjo patikrinti, ar lauko modelis geros būklės
 Kalibruoti robotą už SAUGUMO ZONOS ribų.
R10 – RANKOMIS NELIESTI – Jei kas nors Varžybų Lauke nėra VISIŠKAI SAUGUMO ZONOJE, objekto
liesti rankomis negalima, išskyrus atvejus, aprašytus Misijų taisyklėse arba atnaujinimuose.
R11 – DARBO VIETA IR ĮRANGOS LAIKYMAS
 Ant varžybų lauko: galimų roboto ir kitų dalių laikymas nėra apribotas SAUGUMO ZONOS, tačiau jie
neturi strategiškai įtakoti roboto vaiksmų.
 Už lauko ribų: Įranga ir modeliai negali būti ant grindų.
R12 – ROBOTO PALEIDIMAS – Roboto paleidimas (arba pakartotinis paleidimas) vyksta taip:
 PRADŽIOS SITUACIJA
o Jūsų robotas ir visos strategiškai reikalingos detalės paruoštos ir visos telpa bazėje.
o Teisėjas mato, kad bazėje niekas nejuda ir kad jūs nieko neliečiate.
 ROBOTO AKTYVAVIMAS
o AKTYVUS: Viena ranka paspaudžiate programos paleidimo mygtuką arba duodate signalą jutikliui
programą pradėti.
o PASYVUS: Nedarote nieko ir leidžiate programai tęstis
Atskiras atvejis: Mačo PRADŽIA – Šiuo atveju aktvavimo laikas yra tiksliai tada, kai pasigirsta
pradžios signalas/paskelbimas (pvz. “Startas!”)
 Tinkamai paleistas robotas yra autonomiškas iki tol kol jį priliesite.
 Viską, ką robotas padaro už SAUGUMO ZONOS taip ir pasilieka.
 Draudžiama kažką rankomis išimti ar ištęsti už bazės ribų, tai gali įvykti tik paleidus robotą.
 Jeigu kažką netyčia išmetėte iš bazės, galite tai greitai grąžinti atgal.
R13 - PERTRAUKIMAS - Jei - PERTRAUKIATE – robotą, turite kaip mat jį sustabdyti, grąžinti į bazę ir paleisti dar
kart. (IŠIMTIS: Jei MAČAS baigėsi, palikite sustabdytą robotą esamoje pozicijoje). Štai kas daroma, su
robotu ir jo vežamais objektais, priklausomai nuo to esamos pozicijos...
 ROBOTAS – VISIŠKAI SAUGUMO ZONOJE?
o TAIP: Galite paleist pakartotinai.
o NE: Galite paleisti pakartotinai + gaunate PERTRAUKIMO baudą.
 MODELIS – VISIŠKAI SAUGUMO ZONOJE?
o TAIP: Pasilikite jį.
o NE: Jeigu jis buvo su robotu per paskutinį roboto paleidimą?
TAIP: Pasilikite jį.
NE: Jis atiduodamas teisėjui.

R14 - ATSIKABINIMAS – Jeigu autonomiškai veikiantis robotas prarado kontaktą su gabenama konstrukcija,
krovinys turi būti paliktas toje, vietoje, kur buvo pamestas. Tuomet, priklausomai nuo vietos, kurioje jis
atsirado, daroma taip.
 ROBOTO ĮRANGA
o Visiškai SAUGUMO zonoje: Nieko.
o Dalinai SAUGUMO ZONOJE: Pasiimkite jį į SAUGUMO ZONĄ, tačiau gaunate ŠLAMŠTO baudą.
o Už SAUGUMO ZONOS ribų: Palikite jį esamoje vietoje, gaunate ŠLAMŠTO baudą.
 LAUKO MODELIS (pvz. modeliukai, kuriuos norite parsivežti į SAUGUMO ZONĄ)
o Visiškai SAUGUMO ZONOJE: Nieko.
o Dalinai SAUGUMO ZONOJE: Atiduokite jį teisėjui (modelis palieka žaidimą).
o Už SAUGUMO ZONOS ribų: Palikite jį esamoje vietoje.
Galite bet kada pasiimti dalis nuo stipriai sulaužyto roboto.
R15 – LAUKO MISIJŲ SUGRIOVIMAS – Jei autonomiškas robotas nuplėšia ar sulaužo modelį, už tą modelį
taškų negaunate bet kokiu atveju.
R16 – KOMANDŲ SĄVEIKA
 Draudžiama specialiai kenkti kitai komandai, išskyrus atvejais, nurodytais misijų aprašyme.
 Taškai, kurių kita komanda negauna dėl nelegalaus ar atsitiktinio jūsų ar jūsų roboto veiksmo, vis vien
skiriami.
R17 – PABAIGOS SIGNALAS – Kai MAČAS baigiasi lauko ir modelių būsena turi išlikti nepakitusi.
 Jei jūsų robotas juda – išjunkite jį kaip galima greičiau ir palikite esamoje vietoje.
 Po to negalite liesti lauko ir modelių iki tol kol tai leidžia teisėjas.
R18 - TAŠKAI
 REZULTATŲ lapas – Teisėjas prisiminęs roboto veiksmų eigą jums matant patikrins kiekvienos misijos
būseną MAČUI pasibaigus.
o Jei sutinkate su skirtais balais pasirašykite REZULTATŲ LAPE, tuomet tai galutiniai taškai.
o Jei nasutinkate su skirtais balais, gražiai pasakykite tai teisėjui. Teisėjai gali klysti ir tokiu atveju turėtų
tai žinoti. Jeigu yra nesutarimas, rezultatą nusprendžia vyriausias teisėjas.
 GALUTINIAI REZULTATAI – Galutiniai jums priskirti taškai yra tiek, kiek daugiausiai surinkote
važiuodami 3 kartus.
 LYGIOSIOS – Lygiosios sprendžiamos žiūrint į antrą geriausią komandos rezultatą, jei reikia toliau ir
trečią. Jeigu ir šie rezultatai lygūs, tuomet renginio organizatoriai sprendžia, ką daryti.

SĄVOKOS
D01 - AUTONOMINIS – Paleistas robotas vadinamas AUTONOMINIU – t.y. jis atlieka veiksmus pats, be jūsų
įsikišimo.
D02 - BAZĖ - “BAZĖ” tai vidinis lauko baltas pusrutulis kampe. Jis tęsiasi tik iki pietinės ir vakarinės sienos
vidinės dallies. Jos aukštis ~ 30 cm. Paleidžiamas robotas turi būti BAZĖJE ir neišlįsti iš jos ribų.
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D03 - ĮRANGA - “Įranga” tai viskas, ką atsinešate į MAČĄ misijoms įvykdyti.
D04 - LAUKAS - “Laukas” yra robotų turnyro aplinka, įskaitant modeliukus ant varžybų lauko, apriboto
sienomis. Pilna informacija, Lauko pastatymas.
D05 - PERTRAUKIMAS – Jeigu priliesite ar kitaip paveiksite autonominio roboto veiklą, tai vadinama
PERTRAUKIMU. Toks robotas daugiau nebera autonomiškas, jam nebegalima toliau vykdyti misijų, kol
negrąžinsite jo į BAZĘ.
D06 - MAČAS - “MAČAS” – kai dvi komandos žaidžia prie priešingų stalų, sustatytų šalia.
 Mačai trunka 2:30 minučių.
 Jūsų robotas paleidžiamas iš BAZĖS ir mėgins surinkti kiek galima daugiau taškų, atlikdamas MISIJAS.
 Lauko modeliai NĖRA ATSTATOMI jums pakartotinai paleidžiant robotą.
 Pakartotiniai paleidimai leidžiami MAČO metu, tačiau laikmatis nestabdomas.
D07 - MISIJA - “Misija” tai lauko modelio užduotis, už kurią skiriami taškai.
 Misijos “Būsena mačui pasibaigus” – tai, kas matoma pasibaigus mačui.
 Misijos “Apribojimas” – patikslinimas, kaip misija turi būti atlikta (teisėjai tai stebi viso mačo metu)
D08 - MODELIS - “Modelis” (Misijos modelis) tai bet kokia LEGO structūra, paminėta Lauko parengimo
instrukcijose. Į varžybas su savimi modelių imti nereikia, tuo rūpinasi organizatoriai.
 Per varžybas draudžiama išmontuoti modelius, netgi laikinai.
 Jeigu modelį kombinuojate, su savo statiniais, konstrukcija tur būti pakankamai laisva – tokia, kad
pakėlus modeliuką, visos kitos detalės atsikabintų.
D09 - BAUDOS - “BAUDA” tai atimami taškai iš jau surinktų, dėl tam tikro veiksmo, kuris nėra draudžiamas,
tačiau neskatintinas. Baudos taškai pateikti Misijų aprašyme. Yra dviejų tipų baudos:
 PERTRAUKIMO BAUDA – skiriama, kai paliečiate robotą, nesantį SAUGUMO ZONOJE.
 ŠLAMŠTO BAUDA – Jeigu robotas pameta savo dalį už bazės ribų.
D10 - ROBOTAS – ROBOTAS – tai LEGO MINDSTORMS mikrovaldiklis ir visa kita įranga esamu momentu
pritvirtinta prie jo.
D11 – SAUGUMO ZONA - “SAUGUMO ZONĄ” sudaro BAZĖ, pratęsta iki juodos kreivės; ji neturi aukščio
apribojimo.
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DIDELI/RIMTI PAKITIMAI 2015 METAIS...
 Teksto sumažinta 60%.
 Likusios idėjos paprastesnės ir daugelis visiškai kitokios (ypatijgai dėmesį turėtų atkreipti
VETERANŲ komandos!)
 Į Jūsų klausimus atsakys Jūsų regiono organizatoriai.

2015 ROBOTŲ TURNYRO MISIJOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASTABA:
Žalias tekstas ir viskas po jo yra svarbiausias – tai užduotis.
Juodas ir Violetinis tekstas – misijos, simbolizuojančios realaus pasaulio problemą, istorija, pristatymas.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEMA
Tema ATLIEKŲ KELIAS yra apie tai, kas toliau nutika dalykams/daiktams, kurie mums nebereikalingi arba kurie mūsų
manymu yra nebetinkamos būklės. Tiesa tokia, kad pasitelkę vaizduotę, didelę dalį tokių daiktų dar galėtume panaudoti ar
sugalvoti, kaip dar galėtų praversti medžiagos, iš kurių jie buvo pagaminti. Susimąstykime – net gi prieš gaminant ar
įsigyjant daiktus… Perdirbimas – puiku! Tačiau tai tik viena galima KELIONĖS detalė. Atlikdami užduotis pabandykite
įsivaizduoti, kaip vieną dieną galėtume sumažinti žaliavų virsmą į atliekas iki nulio – t.y. kaip jas panaudoti ir vėl, ir vėl…

MISIJOS
1. DAUGKARTINIS PANAUDOJIMAS – Sukonstruoti, pasiūti ar kitaip pagaminti daiktai yra sudaryti iš medžiagų,
kurios kilo iš gamtos. Daugumos tų medžiagų kiekis yra ribotas, atsinaujinimo procesas trunka dešimtmečius ar net
amžius!
MISIJOS ESMĖ: Surinkite medžiagas, kurias išmetė kas nors kitas, tačiau jūs jas dar galite panaudoti. Taip sutaupysite
natūralias gamtos medžiagas, o panaudotosios netaps šiukšlėmis ir nekeliaus į sąvartynus!
BŪSENA MAČUI PASIBAIGUS: ŽALIA DĖŽUTĖ su BENT VIENU atitinkamu GELTONU arba MĖLYNU STULPELIU, iš

porininkų komandos, yra jūsų SAUGUMO ZONOJE. TAŠKAI: 60 už kiekvieną DĖŽUTĘ - porininkai irgi gauna taškus
Pastaba: jeigu analogiškai jūsų žalios dėžutės yra porininkų SAUGUMO ZONOJE, abi komandos gauna dar po 60 taškų.
**************************************************************************************************************************************

2. METANAS – Stengiamės išvengti sąvartynų, tačia jie vis gi išskiria gamtines dujas – METANĄ, o šį galima paversti
energija!
MISIJOS ESMĖ: Sukaupkite METANĄ iš SĄVARTYNO ZONOS ir panaudokite jį kaip energiją Gamyklos darbui ir/arba

SUNKVEŽIMIUI užvesti.
BŪSENA MAČUI PASIBAIGUS: METANAS yra SUNKVEŽINIO VARIKLYJE arba/ir GAMYKLOS ENERGIJOS STOTYJE.

TAŠKAI: 40 už kiekvieną METANO modeliuką reikiamoje vietoje.
ATLAIDUMAS: Pilnas/tikslus patalpinimas nebūtinas. Teisėjas sprendžia, kokia paklaida yra per didelė.

3. TRANSPORTAS – Išmestos atliekos dažniausiai transportuojamos į kitą vietą, kurioje su jomis atitinkamai
pasielgiama. Atstumas kurį turi nukeliauti išmesta medžiaga yra svarbus faktorius nusprendžiant kaip su ja pasielgti.
MISIJOS ESMĖ: Pakraukite GELTONOS SPALVOS ATLIEKŲ DĖŽUTĘ į SUNKVEŽIMĮ, kad ji būtų nugabenta į rytus ir
iškrauta.
BŪSENA MAČUI PASIBAIGUS (Galite pasinaudoti viena GALIMYBE, arba abiem):
1 GALIMYBĖ: SUNKVEŽIMIS visiškai pakrautas GELTONA DĖŽUTE TAŠKAI: 50
2 GALIMYBĖ: GELTONA DĖŽUTĖ yra rytuose nuo SUNKVEŽIMIO BĖGIO. TAŠKAI: 60

4. RŪŠIAVIMAS – Stengiamės nepalinkti išteklių, žaliavų, daiktų iki galo nepanaudotų, siekiame sumažinti jų
iššvaistymą iki 0. Tam mums būtinos rūšiavimo technologijų inovacijos. Dabartinis atskyrimo procesas yra sudėtingas,
brangus, ribotas ir veikia ne idealiai - kartais pasitaiko klaidų.
MISIJOS ESMĖ: GELTONI/MĖLYNI STULPELIAI yra rūšiuojamos medžiagos. JUODI STULPELIAI yra negrynos
medžiagos, kurioms panaudoti kol kas neturime technologijos.Padėkite STULPELIUS į RŪŠIAVIMO MAŠINĄ.
STULPELIAI turi sukristi į atitinkančias pagal spalvos žymę ŽALIAS DĖŽUTES.
BŪSENA MAČUI PASIBAIGUS:

GELTONI / MĖLYNI STULPELIAI yra atitinkamose ŽALIOSE DĖŽUTĖSE, o šios dėžutės yra…
1 GALIMYBĖ: (Tai 1-oji užduotis – DAUGKARTINIS PANAUDOJIMAS) kitos komandos SAUGUMO ZONOJE ir ten
nukeliavo per vakarinį TRANSPORTERĮ. TAŠKAI: 60 už kiekvieną žalią dėžutę
2 GALIMYBĖ: Visiškai VAKARINĖJE PERDAVIMO ZONOJE arba ant TRANSPORTERIO TAŠKAI: 7 už STULPELĮ
3 GALIMYBĖ: Ne visiškai patenka/nepatenka į VAKARINĘ PERDAVIMO ZONĄ. TAŠKAI: 6 už STULPELĮ

JUODI STULPELIAI yra… (Galite pasirinkti vieną ar kelias galimybes)…
1 GALIMYBĖ: GĖLIŲ DĖŽĖJE (neišmontuoti) arba pradinėje pozicijoje. TAŠKAI: 8 už kiekvieną STULPELĮ
2 GALIMYBĖ: atitinkamoje ŽALIOJE DĖŽUTĖJE arba SĄVARTYNO DĖŽĖJE. TAŠKAI: 3 už kiekvieną STULPELĮ
3 GALIMYBĖ: visur kitur TAŠKAI: MINUS 8 už kiekvieną STULPELĮ
APRIBOJIMAS: Visi STULPELIAI į ŽALIAS DĖŽUTES turi patekti tik per rytinį RŪŠIAVIMO MAŠINOS lovely, arba
rankiniu būdu, jei SPECIALISTAI (5 punktas) yra rūšiavimo mašinos zonoje.

5. SPECIALISTAI – Visuomenei reikalingi mokslininkai, inžinieriai ir technologai, kurie tyrinėja ir padeda neatsilikti nuo
šiuolaikinių atliekų tvarkymo tendencijų ir poreikių.
MISIJOS ESMĖ: Nugabenkite bent vieną žmogų į RŪŠIAVIMO MAŠINOS ZONĄ, kad pagerintumėte jos darbą.
BŪSENA MAČUI PASIBAIGUS:

Bent vienas ŽMOGUS yra RŪŠIAVIMO MAŠINOS ZONOJE. TAŠKAI: 60 , be to komandos nariai (ar teisėjas –
komandos nariams gražiai paprašius) gali ranka pataisyti užsikirtusią rūšiavimo mašiną ar blogai išrūšiuotus
stulpelius (ir tuo atveju, jeigu jie nepataikė į jokią dėžutę) padėti į atitinkamą ŽALIĄ DĖŽUTĘ.

6. METALO LAUŽAS – Visame pasaulyje yra šimtai milijonų automobilių. Jiems pagaminti sunaudojama daugybė tonų
medžiagų. Ar tikrai efektyviai panaudojame automobilį ir detales iki jo gyvenimo pabaigos?
MISIJOS ESMĖ: Pataisykite seną automobilį įdedant naują variklį arba parduokite jį į metalo laužą.
BŪSENA MAČUI PASIBAIGUS:
1 GALIMYBĖ: VARIKLIS/PRIEKINIS LANGAS yra įdėtas į nesulenktą automobilį reikiamoje vietoje teisinga kryptimi.

TAŠKAI: 65
2 GALIMYBĖ: Automobilis pilnai sulenktas ir yra RYTINĖJE PERDAVIMO ZONOJE. TAŠKAI: 50
ATLAIDUMAS: Abiems galimybėms pilnas/tikslus patalpinimas nebūtinas. Teisėjas sprendžia, kokia paklaida per didelė.
APRIBOJIMAS: AUTOMOBILIS NIEKADA negali patekti į SAUGUMO ZONĄ, netgi DALINAI.

7. APLINKOS VALYMAS – Kai nesugebame efektyviai išnaudoti medžiagų, vienintelis blogesnis dalykas už
nenaudingą žaliavų iššvaistymą yra tarša. Pavyzdžiui,visur išmėtyti PLASTIKINIAI MAIŠELIAI sukelia gausybę problemų
– užkemša įrangą, gąsdina ir kenkia gyvūnams ir panašiai...
MISIJOS ESMĖ: Pervežkite PLASTIKINIUS MAIŠELIUS iš RŪŠIAVIMO MAŠINOS ir/arba PAPLŪDIMIO ir grąžinkite
gyvūnus į jų mėgstamas vietas!
BŪSENA MAČUI PASIBAIGUS (Galite pasinaudoti viena GALIMYBE, arba abiem):
1 GALIMYBĖ: PLASTIKINIAI MAIŠELIAI yra nugabenti į SAUGUMO ZONĄ. TAŠKAI: 30 už kiekvieną MAIŠELĮ
2 GALIMYBĖ: Gyvūnai atgabenti į APSKRITIMUS, kuriuose nebėra PLASTIKINIŲ MAIŠELIŲ. TAŠKAI: 20 už gyvūną
3 GALIMYBĖ: Viščiukas yra mažajame apskritime TAŠKAI: 35

8. KOMPOSTAS – Išmestos organinės medžiagos nebūtinai jau yra nebenaudingos – juk tai gali tapti trąšomis
augalams!
MISIJOS ESMĖ: Pradėkite KOMPOSTO gamybos procesą. Po kurio laiko susidarys KOMPOSTAS (Trąšos).
BŪSENA MAČUI PASIBAIGUS:
1 GALIMYBĖ: KOMPOSTAS yra ištrauktas bet ne visas patenka į SAUGUMO ZONĄ. TAŠKAI: 60
2 GALIMYBĖ: KOMPOSTAS yra SAUGUMO ZONOJE. TAŠKAI: 80

9. ŽALIAVŲ IŠGELBĖJIMAS – Kai griaunamas pastatas, jame neturėtų likti jokių kitų daiktų, tik konstrukcijos detalės.
Tačiau daug vertingų medžiagų ar daiktų dar gali būti palikta viduje, ir juos dar galima išgelbėti!
MISIJOS ESMĖ: Nugabenkite DAIKTUS į SAUGUMO ZONĄ.
BŪSENA MAČUI PASIBAIGUS: Visi DAIKTAI yra SAUGUMO ZONOJE. TAŠKAI: 60

**************************************************************************************************************************************

10. NUGRIAUTAS PASTATAS – Palyginus atliekų kiekiu, kurį per savaitę išmeta viena šeima, kiekis medžiagų,
pražuvusių sugriovus pastatą, yra neįtikėtinas! Kur jis prapuola, kaip iššvaistome naudingas liekanas? Kaip galėtume jas
panaudoti?
Misijos esmė: Sugriaukite PASTATĄ ir nuspręskite, ką darysite su medžiagomis.
BŪSENA MAČUI PASIBAIGUS: Nei viena iš dvylikos PASTATO atramų nėra likusi pradinėje būsenoje.. TAŠKAI: 85

11. PIRKIMO PASIRINKIMAS – Kai kurie gamintojai savo prekes supakuoja pakuotėse, kurias labia sunku arba iš viso
neįmanoma IŠRŪŠIUOTI. Kaip šiuo atveju turėtumėte pasielgti jūs?
MISIJOS ESMĖ: Rinkitės žaislinius lėktuvėlius, atsižvelgdami ir į jų įpakavimą.
BŪSENA MAČUI PASIBAIGUS:

ŽAISLINIAI LĖKTUVAI yra SAUGUMO ZONOJE. TAŠKAI: 40 už kiekvieną LĖKTUVĄ

12. PANAUDOK KITAIP – Perdirbimas suteikia naują gyvybę medžiagoms, iš kurių daiktas buvo pagamintas, tačiau
šis procesas eikvoja energijos ir laiko išteklius. O gal naują gyvybę vis dar galima suteikti ir pačiam daiktui?
MISIJOS ESMĖ: Panaudokite bet kurią ŽAISLINIŲ LĖKTUVĖLIŲ PAKUOTĘ kaip indelį gėlėms auginti, įdėdami į jį
KOMPOSTO.
BŪSENA MAČUI PASIBAIGUS:

KOMPOSTAS yra patalpintas į vieną iš pakuočių, kuriose buvo ŽAISLINIS LĖKTUVAS. Pradinė pakuotė nepakitusi.
TAŠKAI: 40

BAUDOS – Teisėjas padės vieną JUODĄ STULPELĮ ant kilimo patogioje, robotui važiuoti netrukdančioje vietoje taip
pažymint kiekvieną baudą, aprašytą D9 – neviršijant 4 stulpelių. TAŠKAI: MINUS 8 už kiekvieną STULPELĮ

ZONOS
Misijose minimos SĄVARTYNO, RŪŠIAVIMO ir PERDAVIMO ZONOS. Jos pateiktame paveikslėlyje pažymėtos RAUDONAI
(misijų lauke šios linijos baltos): OBJEKTAI, esantys IKI raudonos linijos ir į viršų laikomi esantys ZONOJE.

