
ROBOTŲ VARŽYBŲ 
TAISYKLIŲ KNYGA



Robotų varžybų taisyklių knyga

FIRST® LEGO® lygos 
pasauliniai rėmėjai

Grupės rėmėjas

Šioje srityje galite įdėti savo logotipą ir vietinių rėmėjų 

logotipus.

Neleidžiama keisti nei pasaulinės rėmėjų srities, nei 

vadovų priekinio ir paskutinio lapo
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Robotų varžybos

FIRST® LEGO® Lygos Challenge komanda kartu sukurs ir 
sukonstruos LEGO® robotą, o po to užprogramuos jį 
savarankiškai atlikti keletą užduočių, skirtų taškams 
surinkti per 2,5 minutės roboto varžybas. Nusprendusi 
dėl savo misijos strategijos, komanda paleidžia savo 
robotą iš paleidimo zonos ir jis juda lauke, bandydamas 
užbaigti misijas.

Robotas yra užprogramuotas grįžti į namus bet kuriuo 
metu, todėl komanda gali jį modifikuoti prieš paleisdama 
dar kartą, kad išbandytų kitas misijas. Jei reikia, robotą 
galima grąžinti į namus rankomis, tačiau komanda praras 
tikslumo ženklą. Komanda turės tris robotų žaidimo 
varžybas, tačiau bus skaičiuojamas tik aukščiausias jų 
rezultatas.  

Laukas

Šių metų CARGO CONNECTSM iššūkis yra
kad robotas galėtų pristatyti krovinius į įvairias 
transporto rūšis ar tikslines vietoves aplink lauką. 
Robotas turi suaktyvinti misijos modelius, atspindinčius 
transporto saugumą, efektyvumą, ryšius ir prieigą.

Gracious Professionalism® yra tai, kaip mes išreiškiame 
savo pagrindines vertybes FIRST LEGO lygoje.
Robotų žaidimas yra svarbi vieta Gracious 
Professionalism stebėti, todėl mūsų teisėjai jį įvertins 
kiekvienai komandai kiekvienose rungtynėse.
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4 Robotų varžybų taisyklių knyga I  Misijos

Informacija apie misijos modelio konstravimą
Nuskaitykite 
QR kodą, kad 
pereitumėte 
prie statybos 
instrukcijų.

Maišelio nr. Maišelio turinys Misijos numeris Misijos pavadinimas

EFEKTYVUMO MODELIAI - Sukonstruokite 1 sesijoje

1 2x platooning trucks M13 / M15 Sunkvežimių grupavimas
Krovinių pakrovimas

2 Switch engine M05 Perjungti variklį

3
Hinged container  
Container contents 
3x gray containers

M02 / M15 / M16
Nepanaudota talpa 
krovinio krovinys 
CARGO CONNECT™

4 Doorstep
Package M11 Pristatymas į namus

SAUGOS MODELIAI - Sukonstruokite 2 sesijoje

5 Chicken statue M12 Didelis pristatymas

6 Turbine blade
Blue holder M12 Didelis pristatymas

7 Accident avoidance M06 Vengti nelaimingų atsitikimų

8 Cargo ship M07 / M15
Krovininio laivo iškrovimas
Pakrauti krovinį

9 Crane with container M07 Iškrauti krovininį laivą

PRIEIGOS MODELIAI – Sukonstruokite 3 sesijoje

10 Train tracks
2x train cars M09 / M15 Traukinio bėgiai

Pakrauti krovinius

11
West bridge with latch 
East bridge 
Center support

M14 Tiltas

12 Helicopter
Food package M08 Oro siunta

SUJUNGIMŲ MODELIAI – Sukonstruokite 4 sesijoje

13
Airplane
Truck  
2x activators

M04 Transportavimo kelionė

14 Cargo plane 
1x gray container M03 Iškrauti krovininį lėktuvą

15
Storage racks 
3x containers (lime green, light 
orange, and blue)

M10 
( M15 / M16 containers only)

Rūšiavimo centras

1 MISIJOS MODELIS (M01) – Sukonstruokite 8 sesijoje

16 Innovation Project model bricks M01 Inovacijų projekto modelis

KITI MODELIAI  – Nėra konstravimo

17
6x precision tokens 
4x coach pins* 12x 
season tiles*

M17 Tikslumo žetonai

*Pastaba: trenerio smeigtukai ir sezono plytelės NĖRA naudojami lauke ar su jokiomis misijomis. Tai dovanos; naudok kaip nori.
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Robotas sąveikauja su misijos modeliais lauke, kad 
gautų taškus. Misijos modeliai yra sukurti Inžinieriaus 
užrašų 1–4 sesijose. Norėdami pastatyti misijos 
modelius, naudokite LEGO dalis iš savo iššūkio rinkinio 
ir statybos instrukcijas iš firstlegoleague.org/season. 
Vienam asmeniui sukurti visus modelius prireiktų 
maždaug šešių valandų. 4 puslapyje pateikta 
informacija padės jums surūšiuoti maišelius prieš 
statant.

Modeliai turi būti sukonstruoti tobulai. Beveik tobulai 
surinkti modeliai netinka. Jei treniruositės su 
netinkamais modeliais, robotas varžybose turės 
problemų. Geriausia praktika yra tai, kad statydami 
bent du žmonės tikrina vienas kitą.

LAUKO PADĖTIS

1 ŽINGSNIS – Patikrinkite, ar stalo paviršiuje nėra iškilimų. 
Pašlifuokite arba išdžiovinkite, o tada gerai išsiurbkite.

2 ŽINGSNIS – Tik ant nusiurbto stalo išvyniokite ir 
patieskite lauką, kaip parodyta dešinėje. Niekada 
nesulenkite lauko ir niekada nesuspauskite ir nesulenkite 
susukto lauko.

3 ŽINGSNIS – Priglauskite lauką prie pietinės ir rytinės 
sienos. Prie pietinės ar rytinės sienos neturėtų būti plyšio, 
tačiau prie šiaurinės sienos turėtų būti maždaug 6 mm 
tarpas. Jei stalo dydis ir lauko išdėstymas yra teisingi, 
plotas į vakarus nuo kilimėlio yra maždaug X = 343mm x Y 
= 1143 mm 

4 ŽINGSNIS – Neprivaloma - jei norite išlaikyti kilimėlį 
vietoje, galite naudoti plonas juodos spalvos lipnias 
juosteles, padengiančias tik kilimėlio rytų/vakarų juodus 
kraštus.

Pietai

Ry
ta

i

Treniruočių sąranka Varžybų sąranka

PASTABA: Jei varžysitės, atminkite, kad savanoriai labai 
stengiasi, kad laukai būtų idealūs, tačiau turėtumėte 
tikėtis ir sukurti sprendimus retiems trūkumams, pvz., 
nelygumams po kilimėliu ar šviesos pokyčiams.

Treniruotės be oficialaus stalo ar sienelių yra tinkamos, 
tačiau turnyro metu varžybos vyks ant oficialaus stalo. 
Praktikuokite važiavimus, turėdami tai omenyje. Čia 
galite rasti patarimų, kaip treniruotis namuose ir kaip 
pastatyti oficialų stalą: firstlegoleague.org/season.

Lauko sąranka

Lauką sudaro stalas su sienelėmis ir viskas viduje. 
Laukas, misijos modeliai ir namų zona yra visos srities 
dalis. Kilimėlis ir LEGO® dalys, skirtos kurti misijos 
modelius, yra jūsų Challenge rinkinyje. Misijos modelių 
kūrimo instrukcijas rasite adresu firstlegoleague.org/
season.

MISIJOS MODELIO KONSTRAVIMAS

https://firstlegoleague.org/season
https://firstlegoleague.org/season
https://firstlegoleague.org/season


Bazė

Bazėje padėkite šiuos modelius:

• 1 turbinos mentė
• 1 skirstomasis sunkvežimis
• 6 talpyklos turinys
• 1 pakuotė
• 3 pilkos spalvos konteineriai

M02     Nepanaudota talpa

Konteineris su vyriais

Uždarytas dangtelis

Robotų varžybų taisyklių knyga  I  Lauko sąranka6

3M™ Dual Lock™ 
Uždaromas užsegimas

Challenge rinkinyje rasite kimbančius 
(angl. Dual Lock) kvadratų lapus, kad 
būtų galima modelius pritvirtinti prie 
lauko. Dual Lock yra svarbi lauko 
sąrankos dalis, nes jei modeliai 
nebus tinkamai apsaugoti, jums bus 
sunku atlikti užduotis.

APSAUGOS MODELIAI – Kvadratai 
ant kilimėlio su X ženklu

viduje rodo, kur prilipdyti Dual Lock. 
Naudokite Dual Lock, kaip parodyta 
šiame pavyzdyje, ir būkite labai 
tikslūs. Spausdami modelį žemyn, 
paspauskite jo apatinį tvirtą 
pagrindą, o ne viršūnę, nes galite 
sutraiškyti modelį. Norėdami nuimti 
modelį nuo lauko, pakelkite jį nuo 
pagrindo, kad atskirtumėte nuo Dual 
Lock.

Misijos modelio sąranka
Modeliai ant kilimėlio be Dual Lock

1 žingsnis: Pirmasis Dual Lock 
kvadratas klijuojamas lipnia puse 

žemyn

2 žingsnis: Antrasis Dual Lock 
kvadratas klijuojamas kimbančia 

puse į viršų

3 žingsnis: Sulygiuokite modelį ir 
prispauskite



M12 Didelis pristatymas

Viščiuko statula

M13    Sunkvežimių grupavimas

1 Grupuojamas sunkvežimis 
grupavimas

Padėkite į rytus lygiagrečiomis linijomis, o 
kiekvieno rato centras - ant skersinės linijos.

M17    Tikslumo žetonai
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Vengti nelaimingų 
atsitikimų

Juodas rėmas ir geltona plokštė yra 
nukreipta aukštyn/vertikaliai.

M14 Tiltas

Padėkite, kaip parodyta, 
pakeltais tilto deniais.

M05    Perjungti variklį

Stumkite geltoną juostą iki galo/į 
šiaurę.

Didelis pristatymasM12

            Krovininio lėktuvo
 M03   iškrovimas

Įdėkite konteinerį į lėktuvą ir 
paspauskite krovinio dureles iki galo.

Pristatymas į 
namus

M04     Transportavimo kelionė

Strypas ir blokatorius Lėktuvas Sunkvežimis

Kiekvieną strypą nuleiskite atgal 
prie blokatoriaus.

Nustatykite strypą ir lėktuvą bei sunkvežimį įdėkite į aktyvatorius. Pastumkite 
juos atgal į strypus, kaip parodyta.

Robotų varžybų taisyklių knyga  I  Lauko sąranka8

Misijos modeliai, pritvirtinti naudojant Dual Lock

M06

M11



M07    Krovininio laivo iškrovimas

Laivo vakarinis denis Kranas su konteineriu

Įsitikinkite, kad laivo vakarinis denis 
sukasi sklandžiai.

Įsitikinkite, kad kranas sukasi tolygiai. Pasukite kraną į vakarus.

M08 Oro siunta

Sraigtasparnis Geltona svirtis Maisto paketas

Pasukite geltoną svirtį į vakarų pusę ir įkelkite maisto paketą į sraigtasparnio priekį.

M09    Traukinio bėgiai

Sutaisytas skyrius Traukinys Traukinio bėgiai

Saugus kelias su suremontuotu ruožu. 
Patikrinkite, ar ši dalis laisvai juda, ir tada 

pakelkite suremontuotą dalį aukštyn.

Padėkite traukinį ant bėgių iš šiaurės 
pusės ir įsitikinkite, kad jis rieda tolygiai.

Traukinio bėgiai ir traukinys yra
paruošti.

CARGO CONNECTSM 9



M10    Rūšiavimo centras

Užfiksuokite laikymo lentynas naudodami Dual Lock, tada įdėkite mėlynos, šviesiai oranžinės ir žalios spalvos žalios 
spalvos konteinerius taip:

• Kiekvienoje įlankoje turi būti vienas konteineris.
• Pradėkite įdėdami mėlyną konteinerį į apatinę lentyną bet kurioje iš trijų įlankų (atsitiktinai).
• Tada padėkite šviesiai oranžinį konteinerį ant vidurinės lentynos vienoje iš likusių dviejų įlankų (atsitiktinai).
• Galiausiai laimo žalumo kontenerį padėkite ant viršutinės lentynos paskutinėje likusioje vietoje.
• Įsitikinkite, kad kiekvienas konteineris yra visiškai įstumtas į pietus prieš laikymo stovo lentyną, kad būtų

galima sulygiuoti.
• Kiekvieną kartą, kai statote lauką, išbandykite naują konfigūraciją (iš viso yra šešios konfigūracijos).

Atsitiktinio išdėstymo pavyzdys Atsitiktinio išdėstymo pavyzdys

Robotų varžybų taisyklių knyga  I  Lauko sąranka10

Viršutinė lentyna

Įlanka Įlanka Įlanka

Vidurinė lentyna

Apatinė lentyna



MXX    Išdėstymo pavyzdys

Modelio paveikslėlis Lauko vieta
Informacija apie kiekvieną misiją 

Nenaudojama taškų skaičiavimui

• Įprastas juodas tekstas po misijos aprašymu išvardija pagrindinius reikalavimus: XX taškai yra paryškinti raudonai.

• Jei teisėjas mato šiuos dalykus atliktus ar atliktus: XX taškai, kaip aprašyta.

Mėlynas kursyvas skirtas labai svarbiems papildomiems reikalavimams ar kitiems naudingiems faktams.

Kartais nuotraukos parodo 
pavyzdinius rezultatus.

Kartais paveikslėlyje yra 
aprašymas, padedantis jį 

paaiškinti.

Nuotraukose gali būti nerodomos 
visos taškų gavimo galimybės, tik 

keli pavyzdžiai!

XX taškai yra paryškinti raudonai. XX taškai yra paryškinti raudonai. XX taškai yra paryškinti raudonai.
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Misijos modelio vieta ir kryptis

Misijos dažnai naudoja koordinates, tokias kaip šiaurė 
(N), rytai (E), pietūs (S) ir vakarai (W), kad apibūdintų 
kryptį ar vietą.

Pvz., Vietoj dešinės ar kairės, galime naudoti rytus (E) 
arba vakarus (W). Vietoj viršaus ar apačios galime 
naudoti šiaurę (N) arba pietus (S). Kompasas čia gali būti 
naudojamas kaip nuoroda, padedanti tai vizualizuoti.

Ant lauko bus pateiktas kompasas. Jei kada nors įstrigsite 
nurodydami, galite patikrinti savo lauką arba pažiūrėti 
čia, kad gautumėte kryptį!

Misijos

Misijos yra užduotys, kurias galima atlikti už taškus. Išsami misijų informacija yra paprasta, tačiau jų yra daug. 
Norėdami visiškai suprasti, perskaitykite ir aptarkite jas kaip komandą šalia tikro lauko.

Žemiau pavyzdinė misija MXX nurodo, kam skirta kiekviena misijos teksto dalis, atsižvelgiant į jos vietą ir spalvą.



M00    Įrangos tikrinimo premija

M00 Dizainai, kuriuose naudojama mažiau 
dalių, gali sutaupyti laiko ir vietos, o 
tai užtikrina efektyvumą ir kartais 
mažiau problemų.

Jei visa jūsų įranga telpa mažoje apžiūros zonoje: 20
Atvykę į varžybas, išimkite visą įrangą iš bet kokių laikymo konteinerių ir 
parodykite teisėjui, kad galite visa tai sutalpinti tikrinimo zonoje. Daugiau 
informacijos rasite R09.

M01    Inovacijų projekto modelis

Tik pavyzdys

M01
Problemos nustatymas, sprendimo kūrimas
arba tobulinimas yra labai svarbūs punktai, 
kai kalbama apie transportavimą. Keičiantis 
pasauliui, inžinieriai, programuotojai ir 
statybininkai ir toliau tiria ir sprendžia 
iššūkius, su kuriais susiduriame, kad  
palengvintų mūsų visų gyvenimą, padarytų jį 
saugesnį ir geresnį.

Jei jūsų inovacijų projekto modelyje yra:  20

• Pagaminta iš mažiausiai dviejų baltų LEGO® dalių.
• Yra bent 4 LEGO® smeigių, nukreiptų tą pačia kryptimi, aukščio.
• Ar kuri nors jo dalis liečia CARGO CONNECTSM ratą.

Sukurkite ir į savo varžybas atsineškite vieną savo inovacijų projekto modelį.

20

12  Robotų varžybų taisyklių knyga  I  Misijos

Maža tikrinimo zona



M02 Nepanaudota talpa

M02
Siuntimo efektyvumas padidėja užpildžius 
tuščią konteinerį kroviniu prieš jį gabenant.

• Jei atlenkiamas konteineris yra visiškai uždarytas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Iš dalies pilnas:  20
                      Visiškai pilnas: 30 

„Iš dalies pilnas“ reikalauja, kad 1–5 turinio dalys būtų visiškai uždarytos šarnyrinės talpyklos viduje.

„Visiškai pilnas“ reikalauja, kad visos 6 turinio detalės būtų visiškai uždaro šarnyrinio konteinerio viduje.

Konteinerio turinys Atidarytas
0

Atidarytas
0

Visiškai uždarytas

M03     Iškrauti krovininį lėktuvą

M03

Krovinio iškrovimas yra svarbi kelionės 
dalis. Lėktuvai dažnai yra tik viena iš kelių 
transporto rūšių, naudojamų krovinių 
konteineriams pristatyti į paskirties vietą.

Jei krovininis lėktuvas buvo paruoštas iškrovimui taip, kad krovinio durys būtų visiškai nusileidusios, paliesdamos 
juodą rėmą: 20
Jei krovininis lėktuvas buvo iškrautas taip, kad konteineris būtų visiškai atskirtas nuo lėktuvo: 10

0 20 20+10 10
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M04    Transportavimo kelionė

M04

Krovinių gabenimas yra kelionė nuo 
pradžios iki pabaigos. Kroviniui dažnai 
reikia daugiau nei vienos transporto 
rūšies, kad būtų galima užbaigti kelionę ir 
pasiekti galutinį kelionės tikslą.

Jei sunkvežimis pasiekė paskirties vietą, visiškai peržengęs mėlyną galinę liniją, ant lauko:10
Jei lėktuvas pasiekė paskirties vietą, visiškai peržengęs mėlyną galinę liniją, ant lauko: 10

Premija: jei abu aukščiau išvardyti dalykai yra teisingi: 10 papildomai

Taikydami taškus, prireikus išplėskite mėlynas galines linijas abiem kryptimis iki lauko kraštų.

0 10 10 10+10+10

M05    Perjungti variklį

M05

Energijos vartojimo efektyvumas atlieka 
svarbų vaidmenį transportuojant. 
Pakeiskite variklį iš dyzelinio į elektrinį. 
Sutaupysite pinigų būdami ekologiški.

• Jei variklis buvo pakeistas iš dyzelinio į elektrinį, kad geltona svirtis būtų visiškai žemyn/į pietus: 20

0 0 20

14  Robotų varžybų taisyklių knyga   I  Misijos



M06    Vengti nelaimingų atsitikimų

M06
Nelaimingi atsitikimai gali sukelti daug 
problemų gabenant krovinį. Žmonės gali 
būti sužeisti, nukentėti krovinys ir 
mašinos - arba jūsų krovinys gali vėluoti.

• Jei jūsų robotas rungtynių pabaigoje stovi virš mėlynos avarijos išvengimo linijos, o geltonas skydelis yra:
Nenuverstas:  20
Nuverstas: 30

Jei varžybų pabaigoje juodas rėmas numušamas, ši misija taškų nesuteikia.

20 30 0 0

M07    Krovininio laivo iškrovimas

M07

Krovinio iškrovimas yra svarbi kelionės 
dalis. Laivai dažnai yra tik viena iš kelių 
transporto rūšių, naudojamų krovinių 
konteineriams pristatyti į paskirties vietą.

• Jei konteineris nebeliečia krovininio laivo rytinio denio: 20
• Jei konteineris yra visiškai patrauktasį rytus nuo krovininio laivo rytinio denio: 10

0 20 20+10

CARGO CONNECTSM 15

Mėlyna avarijos
išvengimo linija



M08 Oro siunta

M08

Sraigtasparniais galima gabenti krovinius į 
sunkiai pasiekiamas vietas. Jie naudojami 
padėti kitiems, atnešdami svarbias 
pakuotes, pavyzdžiui, maistą.

Jei maisto paketas yra atskirtas nuo jūsų sraigtasparnio: 20
Jei maisto pakuotė yra atskirta nuo kito lauko sraigtasparnio ir pilnai padėta į CARGO CONNECTSM ratą: 10
Jei abi komandos atskiria maisto paketus nuo savo lauko sraigtasparnių: 10

20 10 10

M09    Traukinio bėgiai

M09

Traukiniai gali gabenti krovinius į daugelį 
vietų. Svarbu užtikrinti, kad 
infrastruktūra, pvz., traukinių bėgiai, būtų
geros būklės, kad traukiniai galėtų 
pasiektų paskirties vietas.

• Jei traukinio bėgiai suremontuoti taip, kad jie būtų visiškai nuleisti žemyn/į vakarus:20
• Jei traukinys pasiekė paskirties vietą, užfiksuotas bėgių gale: 20

0 20 20+20
Fiksatorius

16 Robotų varžybų taisyklių knyga   I  Misijos

Jūsų
sraigtasparnis

Kito
lauko 

sraigtasparnis



M10   Rūšiavimo centras

M10

Pervežimas apima teisingo krovinio 
gabenimą į reikiamą vietą. Rūšiuokite 
konteinerius ir pristatykite juos į paskirties 
vietas.

• Jei konteineriai buvo surūšiuoti taip, kad šviesiai oranžinis konteineris būtų vienintelis konteineris, likęs visiškai 
mėlynos rūšiavimo zonos lauke: 20

Patarimas: Šie konteineriai taip pat gali būti naudojami kitose misijose.

0 0 20

M11     Pristatymas į namus

M11

Nuostabus jausmas, kai siunta pristatoma 
prie jūsų namų durų! Paketus galima 
gabenti saugiai, laiku ir iki jūsų durų.

• Jei pakuotė buvo pristatyta į paskirties vietą taip, kad ji būtų ant slenksčio: . . . . .  Iš dalies 20
  Pilnai:  30

Pakuotė taškų negauna, jei rungtynių pabaigoje paliečia kokią nors įrangą.

0 0 0 20 30
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M12 Didelis pristatymas

M12

Gabenant didelius daiktus gali kilti netikėtų 
problemų, pavyzdžiui, gali tekti manevruoti 
aplink viščiuko statulą. Svarbu suplanuoti 
viską iš anksto, kad niekas nebūtų pažeista 
ir jūsų krovinys atkeliautų saugiai.

Jei turbinos mentė liečia tik mėlyną laikiklį ir: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lauką:  20
Nieko kito:  30

Jei viščiuko statula yra vertikali, jos pagrindas yra apskritime: . . . . . . . . .  Iš dalies:  5
Pilnai:  10

0 20 30 0 5 10

M13    Sunkvežimių grupavimas

M13 Sunkvežimių grupavimas yra dviejų ar 
daugiau sunkvežimių sujungimas 
transportuojant. Tai leidžia 
sunkvežimiams važiuoti efektyviai, 
taupant laiką, degalus ir pinigus.

• Jei abu sunkvežimiai yra visiškai pritvirtinti ne namuose: 10
• Jei sunkvežimis pritvirtintas prie tilto:10
• Premija: jei abu aukščiau išvardyti dalykai yra teisingi:10 papildomai

Prikabintas 0 10 Prikabintas 10 10+10+10
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M14 Tiltas

M14 Šį tiltą galima pakelti ir nuleisti, kad būtų 
galima transportuoti tiek upe, tiek keliu. 
Nuleiskite tilto denius, kad sunkvežimiai 
galėtų pravažiuoti

• Jei tilto denis (-iai) buvo nuleistas (-i) ir remiasi į centrinę atramą:10 už kiekvieną

0 10 10+10

M15    Krovinių pakrovimas

M15 Saugiai ir efektyviai pakrauti 
krovinių konteinerius.

Jei yra konteineriai ir liečiasi tik: Sugrupuoti sunkvežimiai:  10 kiekvienas (Maksimaliai 20 taškų) 
Traukinys:  20 kiekvienas (Maksimaliai 40 taškų)
Krovininio laivo vakarinis denis:  30 kiekvienas (Maksimaliai 60 taškų)

Vienoje transporto rūšyje gali būti surinkti daugiausia du konteineriai. 
Talpyklos gali liesti viena kitą arba turėti turinį.
Konteineriai gali liesti pilkus krovininio laivo vakarinio denio galus. 
Sunkvežimiais vežami konteineriai turi būti visiškai už bazės ribų.

0 0 10 10+10 20+20 30+30
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M16 CARGO CONNECTSM

M16

Prijunkite krovinį prie visų transporto 
rūšių. Užmegzkite kuo daugiau jungčių 
ir gabenkite krovinius sausuma, jūra ar 
oru į paskirties vietą!

Jūs gaunate taškus už į apskritimus pristatytų konteinerių skaičių, bendrą apskritimų, į kuriuos pristatėte konteinerius, 
skaičių ir jei pristatote tinkamą konteinerį į tinkamą ratą.

• Jei bet kuriame apskritime yra konteinerių: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Iš dalies:  5 kiekvienas
Pilnai:  10 kiekvienas

• Jei mėlynas (ne su vyriais) konteineris yra visiškai mėlyname apskritime:  . . . . . . . . . . .  20 papildomai
• Jei laimo žalumo konteineris yra pilnai žaliame apskritime:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 papildomai
• Jei yra apskritimų, kuriuose yra bent vienas konteineris: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 kiekvienas apskritimas

Konteineriai yra pilkos, šviesiai oranžinės, mėlynos (be vyrių), žalios laimo ir mėlynos (atlenkiama) spalvos.

2 iš dalies: 10
3 pilnai: 30

 1 apskritimas: 10

10+30+10

1 pilnai: 10
 1 mėlynas: 20

1 apskritimas: 10

10+20+10

1 pilnai: 10 
1 žalias: 20

1 apskritimas: 10

10+20+10

5 pilnai: 50 
1 mėlynas: 20

1 žalias: 20
5 apskritimai: 50

50+20+20+50

M17   Tikslumo žetonai

M17

Kuo rečiau pertraukiate robotą lauke, tuo 
daugiau taškų išsaugote.

• Jei lauke liko tiksliumo žetonų:
1: 10, 2: 15, 3: 25, 4: 35, 5: 50, 6: 50

Galite prarasti vieną tikslų žetoną, nepaveikiant jūsų rezultato. Naudokite tai strategiškai ir 
įsitikinkite, kad suprantate R5, R12, R15, R16 ir R19 taisykles.

25
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Gracious Professionalism® rodomas prie robotų žaidimų stalo

Teisėjai vertins Gracious Professionalism ® kiekvienai 
komandai kiekvienose rungtynėse.
Gracious Professionalism® taškai bus pridėti prie 
vertinimo sesijos metu surinktų taškų, esančių 
pagrindinėse vertybėse ir sudarys dalį viso pagrindinio 
vertinimo balo.
Manoma, kad kiekviena komanda pradės nuo

Gracious Professionalism, kuris yra ĮVYKDYTAS (3 taškai). 
Jei teisėjas pastebi elgesį, kuris viršija tai, ko tikimasi, jis 
įvertins komandos Gracious Professionalism kaip VIRŠIJA 
LŪKESČIUS (4 taškai). Lygiai taip pat, jei komandos 
elgesys parodo, kad jų Gracious Professionalism vis dar 
vystosi, jos bus įvertintas kaip UGDOMAS (2 taškai).

UGDOMAS ĮVYKDYTAS VIRŠIJA LŪKESČIUS

2 3 4
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RXX     Išdėstymo pavyzdys

Taisyklės
Būtinai atidžiai perskaitykite taisykles! Mes labai skatiname komandas atsistoti šalia tikro lauko ir viską peržiūrėti. Jūsų 
taisyklių supratimas gali labai paveikti jūsų pasirodymą ir bendrą rungtynių rezultatą.

Visą sezoną taisyklės ar misijos gali būti atnaujintos. Būtinai atidžiai perskaitykite šiuos dalykus ir dažnai patikrinkite 
naujienas. Iššūkių atnaujinimus rasite adresu robotiada.org.

Violetinis tekstas pristato arba apibendrina taisyklių kontekstą, kad būtų lengviau suprasti, kur tai naudinga. Jis 
nenaudojamas taškų skaičiavimui.

Juodas tekstas po purpurine spalva skirtas pagrindiniams taisyklės faktams.

Mėlynas tekstas po juodu skirtas labai svarbiems papildomiems patarimams ar kitiems naudingiems faktams.

www.robotiada.org
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PASIRUOŠIMAS  |  APIBRĖŽIMAI IR TAISYKLĖS

R01     ĮRANGA

R01 nurodo, iš ko galima sukonstruoti robotą ir jo priedus.

Viskas, ką atsinešate į su misija susijusią veiklą. Tai apima jūsų robotą, priedus, strateginius priedus ir inovacijų 
projektą.

• Visa įranga turi būti pagaminta LEGO® ir būti originalios gamyklinės būklės.
o 1 išimtis: LEGO virvelę ir vamzdelį galima nukirpti iki jums reikiamo ilgio.
o 2 išimtis: atpažinimo ženklus galite įdėti į paslėptas sritis.

• Neleidžiama naudoti gamykloje pagamintų vyniojimo/atitraukimo variklių.
• Papildomi/pasikartojantys misijos modeliai neleidžiami.
• Iš bet kurio komplekto leidžiamos neelektrinės LEGO detalės. Galite naudoti tiek, kiek jums patinka.
• Naudokite tik statybines detales - ne pakuotę, drabužius ir pan.
• Lipdukai leidžiami tik taip, kaip iš pradžių buvo parodyta LEGO statybos instrukcijoje.
• Vienas užrašų popieriaus lapas tinka tik programos pastaboms ir nėra laikomas įranga.
• Elektrinė LEGO įranga leidžiama tik taip, kaip aprašyta ir parodyta čia (parodyta „LEGO Education SPIKE ™ 

Prime“ ir „MINDSTORMS® EV3“, tačiau taip pat leidžiama naudoti „MINDSTORMS Robot Inventor“ ir 
lygiaverčius NXT ir RCX).

• Taip pat galite naudoti LEGO laidus, vieną valdiklio maitinimo bloką arba šešias AA baterijas ir vieną „microSD“ 
kortelę.

Valdiklis:
Daugiausia po vieną vienose 
rungtynėse. Lauke naudojamas ne 
daugiau kaip vienas valdiklis.

Varikliai:
Galima imti variklius iš skirtingų 
rinkinių. Lauke naudojami ne daugiau 
kaip keturi varikliai.

Jutikliai:
Leidžiami tik lietimo/jėgos, spalvų, 
atstumo/ultragarso ir giroskopo 
jutikliai iš bet kokių rinkinių, o skaičius 
nėra ribojamas.

SPIKE Prime MINDSTORMS EV3
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R02     PROGRAMINĖ ĮRANGA IR KONTROLĖ 

• Naudokite bet kokią programinę įrangą, leidžiančią robotui judėti savarankiškai (autonomiškai), robotas 
paleidžiamas tik į valdiklį arba microSD kortelę įkeliamomis programomis.

• Varžybų zonoje nuotolinis valdymas neleidžiamas. Išjunkite „Bluetooth“ arba išjunkite visus ryšius.

R03   ROBOTAS

R03 apibrėžia robotą pagal tai, kas šiuo metu pridedama ar pašalinama iš jo.

Jūsų valdiklis ir bet kokia įranga, šiuo metu rankiniu būdu sujungta su valdikliu ir skirta nuo jos neatskirti, 
nebent nuimamos ranka detalės.

1 pavyzdys: Nuimamas šakinio krautuvo priedas laikomas roboto dalimi, bet tik tada, kai yra pritvirtintas.

2 pavyzdys: Svoris, kurį robotas nešasi tam, kad kur nors padėtų, nėra roboto dalis. Tai yra krovinys.

R04 MISIJOS MODELIS

R04 apibrėžia ir riboja, ką galite padaryti su žaidimo objektais lauke, kurie nėra jūsų įranga.

Bet koks LEGO® objektas jau esantis lauke, kai prieinate.

• Jūs net ir laikinai negalite pašalinti misijų modelių.
• Jei derinate modelį su bet kuo (įskaitant robotą), derinys turi būti laisvas arba pakankamai paprastas, kad,

paprašius, galėtumėte nedelsiant nuimti dalį, o modelis liktų idealios būklės.
• Visos modelio dalys laikomos modeliu. Pavyzdžiai: rėmai, pagrindai ir kilpos.

R05   TIKSLUMO ŽETONAI

Šeši raudonų diskų modeliai. Prasidėjus rungtynėms jie yra verti taškų, tačiau teisėjas gali juos pašalinti po vieną, kol jų 
nebeliks. Žr. Taisykles R15, R16 ir R19.

R06 MISIJA

Viena ar daugiau užduočių, kurias galima atlikti už taškus. Išbandykite juos bet kokia jums patinkančia tvarka.

R07    VARŽYBOS

Kai dvi komandos žaidžia priešais viena kitą dviejose aikštėse, sujungtose iš šiaurės į šiaurę. 2,5 minutės robotas 
paleidžiamas, gali grįžti į bazę, pasikeisti priedus ir kartoti misijas, bandydamas įveikti kuo daugiau misijų ir surinkti kuo 
daugiau taškų.
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R08 TECHNIKAI

Komandos nariai, tvarkantys robotą rungtynių metu.

• Prie lauko vienu metu leidžiami tik du technikai.
• Pakaitiniai technikai bet kuriuo metu gali pakeisti esamus technikus.
• Kiti komandos nariai turi atsistoti, kur nurodo varžybų pareigūnas.

R09    ĮRANGOS TIKRINIMAS

R09 nurodo įrangos apimties apribojimus, kada ir kaip jie tikrinami ir kas atsitinka, jei praeinate arba ne.

Prieš kiekvienas varžybas išimkite iš visų konteinerių visą įrangą ir parodykite teisėjui, kad visa tai galite sutalpinti į vieną iš 
dviejų (įsivaizduojamų) tikrinimo zonų, parodytų žemiau. Savo rankomis galite padėti įrangai tilpti tikrinimo zonoje. 
Kiekvienoje erdvėje yra įsivaizduojamos 305 mm aukščio lubos.

• Jei telpa dideliame plote, praeini. Jei jis telpa mažame plote, praeini ir gauni premiją už misiją. Žiūrėti M00.
• Jei jis netelpa dideliame plote, perteklių nuimkite arba nusiųskite į duobės plotą.
• Po patikrinimo patikrinimo vietos ir 305 mm aukščio lubų nebėra. Išskleiskite daiktus bazėje, kaip jums patinka.

Maža tikrinimo 
zona

Didelė tikrinimo 
zona

Aukščiau parodytos mėlynos erdvės yra įsivaizduojamos, kurių kiekvienos lubos yra 305 mm aukščio.

R10 PILNAI VIDUJE

100% telpa oro erdvėje virš zonos ir žemiau lubų aukščio, jei tokios yra.

• 100% apima kiekvieną dalyką - ne tik dalis, liečiančias lauką.
• Nubrėžtos linijos, sudarančios sritį, yra tos srities dalis.

Šie pavyzdžiai yra paleidimo sritis iš viršaus:

Pilnai viduje Ne pilnai viduje
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R11 LAUKO PATIKRINIMAI

R11 padeda išvengti problemų, susijusių su optinių jutiklių rodmenimis ir misijos modelio gedimu.

Tik nuo apžiūros iki pirmo paleidimo galite kalibruoti jutiklius bet kurioje jums patogioje vietoje ir paprašyti teisėjo 
patikrinti bet kokias jums rūpimas lauko sąrankas.

R12   BAZĖ

R12 nustato, kur robotas gali keliauti tarp misijų, ir nurodo, koks kitas tvarkymas yra leidžiamas ar neleidžiamas. 

(Įsivaizduojama) erdvė R13 pažymėta „Home“ (liet. bazė).

• Bazė yra lauko dalis.
• Bazė neturi lubų.
• Bazė yra jūsų vieta, kurioje galite tvarkyti ir saugoti leistinus daiktus, kai tik norite.
• Tai taip pat vieta robotui tvarkyti ir paruošti prieš paleidimą ir tarp jo.
• Po bet kokio paleidimo robotas turi visiškai sugrįžti į bazę, jei norite jį valdyti neprarandant tikslumo žetono.
• Robotas gali palikti bazę tik iš paleidimo zonos, tačiau gali grįžti į bet kurią bazės dalį.
• Negalima sąveikauti su daiktais esančiais ne bazėje, išskyrus pagal taisykles R15 ir R19. Viskas, ką robotas pajudina už

bazės ribų, lieka tokia, kokia yra, nebent robotas ją vėl pajudintų (žr. Taisyklę R19).
o 1 išimtis: jei kažkas atsitiktinai išeina iš bazės, greitai surinkite, kad nesugadintumėte lauko.
o 2 išimtis: jei įranga netyčia sugenda, galite jį pasiimti, jei reikia.

• Jūs negalite strategiškai ir specialiai nieko perkelti iš bazės į lauką, nebent paleisdami robotą.

R13 PALEIDIMO ZONA

R13 apibrėžia, iš kokios namų zonos robotas paleidžiamas, ir nurodo tos srities ribas paleidimo metu.

Žemiau (įsivaizduojama) erdvė, pažymėta „Paleidimo zona“. Joje nėra lubų. Paleidimo zona yra namų dalis, turinti 
specialią paskirtį, bet tik paleidimo metu.

• Kiekvieno paleidimo metu robotas ir viskas, ką jis ketina pajudinti, turi visiškai tilpti į paleidimo zoną.
• Iškart po paleidimo ir tarp paleidimo paleidimo zona yra įprasta namų dalis.

Bazė
Paleidimo zona

Aukščiau parodytos mėlynos erdvės yra įsivaizduojamos ir neturi lubų.
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R14 PALEIDIMAS

R14 pateikia paleidimui būtinas sąlygas ir paleidimo procedūrą.

Norėdami paleisti robotą, parodykite teisėjui patikrinimus 1 ir 2, tada paspauskite mygtuką, duokite signalą jutikliui 
arba paleiskite variklių laikmatį.

• 1 patikrinimas: robotas ir viskas, ką jis ketina pajudinti, visiškai telpa paleidimo zonoje.
• 2 patikrinimas: Jūs niekam netrukdote judėti, įskaitant variklio sukimo momentą ar sukauptą energiją.
• Rungtynių pradžia: Anksčiausias pirmojo rungtynių pradžios laikas yra paskutinio atgalinio žodžio ar garso 

pradžioje, pvz., „3, 2, 1… LEGO!“ Visi kiti paleidimai gali įvykti, kai tik parodysite teisėjo patikrinimus 1 ir 2.

R15 PERTRAUKIMAS

R15 apibrėžia ir riboja jūsų veiksmus palietus robotą po jo paleidimo.

Kai kontaktuojate su paleistu robotu ar bet kokiu jį liečiančiu objektu.

• Galite bet kada nutraukti robotą dėl bet kokios priežasties, tačiau būtinai išstudijuokite R16 ir R19 taisykles.
• Geriausias laikas ir vieta nutraukti robotą yra tada, kai jis yra visiškai bazės zonoje (R12).
• Nenaudokite tikslaus pertraukimo „tobulo laiko“ (kai jūs atliekate laikmačio ar jutiklio funkciją) kaip 

strategiją, kad gautumėte naują taškų rezultatą ar pranašumą. Misija bus įvertinta nuliu.
• Nesiųskite ir nemeskite daiktų, kad pataikytumėte juos ant roboto.

Jei robotas sugrįžta į bazę ir jūs jo nepertraukiate, jis gali laisvai kontaktuoti su daiktais, kuriuos galėjote ten įdėti, ir gali 
laisvai išeiti iš bet kurios bazės vietos be paleidimo.

R16   PERTRAUKIMO PROCEDŪRA

R16 nurodo roboto nutraukimo procedūrą ir pasekmes, priklausomai nuo to, kur jis tuo metu buvo.

Norėdami nutraukti robotą, sustabdykite jį ir neškite jį į bazę, jei jis ne ten.

• Jei jis buvo visiškai namuose: jokių problemų.
• Jei jis nebuvo visiškai namuose: praraskite tikslumo žetoną.

Netinkamo paleidimo išimtis: jei nutrauksite robotą taip greitai po paleidimo, kad jis vos pasiekė paleidimo zonos lanko 
liniją ir turite paleisti iš naujo, neprarasite tikslaus žetono.
Variklio taupymo išimtis: jei robotas įstrigo lauke ir vargina savo variklius ir jūs neketinate vėliau vėl paleisti, galite jį 
išjungti ir palikti vietoje neprarasdami tikslumo žetono.
Rungtynių pabaigos išimtis: sustabdyti robotą rungtynių pabaigoje yra gerai. Jei sekate R15, 3 punktą, neprarasite 
tikslumo žetono. Palikite robotą vietoje, kaip nurodyta R22.

VARŽYBOS  |  APIBRĖŽIMAI IR TAISYKLĖS
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R17 KROVINYS

R17 apibrėžia, kada viskas yra roboto strategiškai kontroliuojama.

Kai kažkoks daiktas tikslingai/strategiškai užfiksuojamas, laikomas, perkeliamas ar paleidžiamas, tai laikoma kroviniu. Kai 
robotas akivaizdžiai nebesiliečia prie to, ką jis valdė, tas daiktas nebelaikomas kroviniu.

R18 PERTRAUKIMAS SU KROVINIU

R18 pateikia pasekmes, jei robotas nutraukiamas budamas su kroviniu, priklausomai nuo to, kur krovinys tuo metu buvo.

Kroviniui visiškai ar iš dalies už bazės zonos pertraukimo metu: jei robotas jį turėjo paleidimo metu, galite jį pasilikti. Jei 
ne, teisėjas tai paima.

R19    ĮSTRIGĘS KROVINYS

R19 pateikia pasekmes, kai robotas pameta krovinį, priklausomai nuo to, kur krovinys padėtas.

Jei buvęs krovinys įstrigo už bazės ribų. Jei jis yra visiškai už zonos, jis lieka toks, koks yra. Jei jis iš dalies yra lauke, 
turite jį pasiimti į bazę ir prarasite tikslumo žetoną.

• Kol yra sprendžiama ką daryti, krovinys lieka toje pačioje vietoje. 
• Jei į bazę įvežtas krovinys apima misijos modelį, teisėjas paima misijos modelį.

R20   TRIKDŽIAI

R20 pateikia pasekmes priešininko komandai, laukui ar robotui.

Robotas negali kištis į priešingą lauką ar robotą, nebent yra misijos išimtis. Taškai bus prarasti dėl trukdžių balo 
automatiškai. Bendradarbiavimas yra gerai.

R21    ŽALA LAUKUI  

R21 nurodo padarytą žalą jūsų laukui.

Jei robotas atskiria 3M ™ Dual Lock ™ uždaromą užsegimą arba sulaužo misijos modelį, laukas lieka toks, koks yra, o misija 
vertinama nuliu..



28   Robotų varžybų taisyklių knyga   I  Taisyklės

R22    VARŽYBŲ PABAIGOS ĮVERTINIMAS

R22 įspėja, kad jei roboto pasiekimai bus sužlugdyti iki rungtynių pabaigos, robotas negaus taškų.

Misijos reikalavimai turi būti matomi rungtynių pabaigoje, kad būtų galima suskaičiuoti, nebent reikalingas metodas.

• Kai tik rungtynės pasibaigiasi, viskas turi išlikti kaip yra, kad būtų galima peržiūrėti.
• Sustabdykite robotą, palikite jį tokį, koks yra, ir tada nebelieskite roboto, kol teisėjas pristato jūsų surinktus taškus.

R23   TIESIOGINIS AIŠKINIMAS

R23 riboja painiavą ir įspėja jus apie skaitymo reikalavimus, kurių nėra.

Robotų varžybų taisyklių tekstas reiškia tiksliai ir tik tai, ką jis sako.

• Jei žodis nėra apibrėžtas išsamiame žaidimo tekste, naudokite jo bendrą pokalbio reikšmę.
• Jei detalė nepaminėta, tai nesvarbu.

R24 INFORMACIJOS HIERARCHIJA

R24 iš anksto atsako į klausimą „o kas, jei du žaidimo faktai nesutaria?

Tarp visų Robotų varžybų informacijos šaltinių didžiausią autoritetą turi naujausi Robotų varžybų atnaujinimai, po 
to - misijos, varžybų taisyklės ir tada lauko sąranka.

• Bet kuriame informacijos šaltinyje tekstas yra svarbesnis prieš paveikslėlius.
• Vaizdo įrašai, el. laiškai ir forumo įrašai neturi įgaliojimų.

Challenge atnaujinimus rasite adresu firstlegoleague.org/season.

R25    ABEJONIŲ NAUDA

R25 nurodo teisėjui, kaip valdyti painias ar sunkiai suprantamas situacijas.

Jei teisėjo sprendimas gali būti dvejopas arba jei teisėjo pasirengimas, dėmesys, matymas ar atmintis sukelia problemų, 
jūs gaunate abejonių.

R26 GALUTINIAI REZULTATAI

R26 nurodo, kaip balai tampa oficialūs, įskaitant lygiąsias.

Kai sutinkate su rezultatu, jis tampa oficialus.

• Jei reikia, vyriausiasis teisėjas priima galutinius sprendimus.
• Tik jūsų geriausias rezultatas iš reitinguotų rungtynių įskaitomas į apdovanojimų sąrašą. Lygiosios sprendžiamos,

naudojant antrus ir trečius geriausius balus. Jei tai vis dar nėra išspręsta, varžybų teisėjai nusprendžia, ką daryti.
• Jei vyks atkrintamosios, jos yra skirtos tik papildomam malonumui.

TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS  |  APIBRĖŽIMAI IR TAISYKLĖS

https://firstlegoleague.org/season


CARGO CONNECTSM 29

• Gracious Professionalism® dabar bus vertinamas
kiekvienai komandai kiekvienose rungtynėse. Žr. 21 
puslapį. Skiriami taškai sudarys dalį komandos 
pagrindinių vertybių.

• Taisyklės, kurios buvo redaguotos: R01, R02, R06,
R08, R09, R12, R16.

Pabrėžiama:
• Misijos apibrėžimas aiškiau leidžia robotui naudoti 

įrangą misijoms atlikti. Žr. R06.
• Bazės apibrėžimas ir roboto grąžinimo tvarka buvo 

patikslinta. Žr. R12.
• Išaiškinta rungtynių nutraukimo pabaigos išimtis. 

Žr. R16.
• Pasikeitė M00 įrangos tikrinimo premijos ir M17 

tikslumo žetonų taškų vertės. Mėlynas tekstas M17 
pataria, jei norite pasinaudoti pakeitimu.

• Visą sezoną taisyklės ar misijos gali būti 
atnaujinamos. Būtinai atidžiai perskaitykite šiuos 
dalykus ir dažnai patikrinkite naujienas. Iššūkių 
atnaujinimus rasite adresu www.robotiada.org

ŠIŲ METŲ NAUJIENOS

Atsargiai grįžtančioms komandoms: šis 
sąrašas nėra išsamus. Vis tiek turite 
atidžiai perskaityti visas varžybų taisykles.

SĖKMĖS ir PASILINKSMINKITE! 
Ir toliau testuokite ir tobulinkite savo 
robotą ir programas žaidimo lauke.

Praktika, praktika, praktika yra geriausias 
būdas pasiruošti varžyboms!

www.robotiada.org


M00      ĮRANGOS APŽIŪROS PREMIJA

Jei visa jūsų įranga tinka mažoje apžiūros zonoje: 20

M05      PERJUNGTI VARIKLĮ

Jei variklis buvo pakeistas iš dyzelinio į elektrinį, kad geltona svirtis būtų nulenkta visiškai 
žemyn/į pietus: 20

M01      INOVACIJŲ PROJEKTO MODELIS

Jei jūsų inovacijų 
projekto modelyje 
yra:

• Pagaminta iš mažiausiai dviejų baltų LEGO® dalių.
• Matuoja bent 4 LEGO „smeigtukus“ tam tikra kryptimi.
• Ar kuri nors jo dalis liečia CARGO CONNECTSM apskritimą.

20

M02 NEPANAUDOTA TALPA

Jei atlenkiamas konteineris yra 
visiškai uždarytas:

• Iš dalies pilna: (1-5 turinio dalys):
• Visiškai pilna: (Visos 6 turinio dalys):

20
30

M06      VENGTI NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ

Jei jūsų robotas rungtynių pabaigoje stovi virš mėlynos avarijos 
išvengimo linijos, o geltonas skydelis yra:

• Nenuleistas:
• Nuleistas:

20
30

If the black frame is knocked down at the end of the match, this mission does not score.

M03      KROVININIO LĖKTUVO IŠKROVIMAS

• Jei krovininis lėktuvas buvo paruoštas iškrovimui taip, kad krovinio durys visiškai nusileistų, 
paliesdamos juodą rėmą:

• Jei krovininis lėktuvas buvo iškrautas taip, kad konteineris būtų visiškai atskirtas nuo 
lėktuvo:

20

10

M07      IŠKRAUTI KROVININĮ LAIVĄ

Jei konteineris nebeliečia krovininio laivo rytinio denio: 
Jei konteineris yra visiškai į rytus nuo krovininio laivo rytinio denio:

20
10

M09      TRAUKINIO BĖGIAI

Jei traukinio bėgiai suremontuoti taip, kad jie būtų visiškai nuleisti žemyn/į vakarus:
Jei traukinys pasiekė paskirties vietą ir yra užfiksuotas bėgių gale:

20
20

M04      TRANSPORTAVIMO KELIONĖ

Jei sunkvežimis pasiekė paskirties vietą, visiškai peržengęs mėlyną galinę liniją, ant lauko: 
Jei lėktuvas pasiekė paskirties vietą, visiškai peržengęs mėlyną galinę liniją, ant lauko:
Premija: jei abu aukščiau išvardyti dalykai yra teisingi:

10
10

10 papildomai

M08 ORO SIUNTA

Jei maisto paketas yra atskirtas nuo jūsų sraigtasparnio:
Jei maisto paketas yra atskirtas nuo kito lauko sraigtasparnio ir visiškai priklauso jūsų lauko 
CARGO CONNECTSM apskritimui:
Jei abi komandos atskiria maisto paketus nuo savo lauko sraigtasparnių:

20

10
10
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REZULTATAS

Komandos nr. Bandymas Teisėjas: Stalas:

KOMANDOS PAVADINIMAS:



Gracious Professionalism® rodomas prie robotų žaidimų stalo:

UGDOMA ĮVYKDYTAS VIRŠIJA LŪKESČIUS

2 3 4

M10  RŪŠIAVIMO CENTRAS

Jei konteineriai buvo surūšiuoti taip, kad šviesiai oranžinis konteineris būtų vienintelis 
konteineris, likęs mėlynos rūšiavimo zonos lauke: 20

M14 TILTAS

Jei tilto denis (-iai) buvo nuleistas (-i) ir remiasi į centrinę atramą: 10 Už kiekvieną

M17 TIKSLUMO ŽETONAI

Jei lauke liko tikslumo žetonų:

1: 10 2: 15 3: 25 4: 35 5: 50 6: 50

LAISVŲ DAIKTŲ GRĄŽINIMAS

1 turbinos mentė, 2 grupuojami sunkvežimiai, 6 konteinerio detalės, 1 pakuotė, konteineriai - 4 pilki, 1 žalios spalvos, 1 
mėlynas, 1 šviesiai oranžinis ir 1 vyriai, 1 lėktuvas, 1 sunkvežimis, 1 traukinys, 1 maisto paketas, 6 tikslumo žetonai , Ir 1 
viščiuko statula

M11      PRISTATYMAS Į NAMUS

Jei pakuotė buvo pristatyta į paskirties vietą taip, kad ji būtų ant slenksčio:  • Iš dalies
• Visiškai

Pakuotė taškų negauna, jei rungtynių pabaigoje paliečia kokią nors įrangą.

20
30

M15       PAKRAUTI KROVINĮ

Jei ant konteinerių yra ir liečiasi tik:
• Traukinys: 20 už kiekvieną(maksimaliai 40 taškų)
• Sugrūpuoti sunkvežimiai:  10 už kiekvieną (maksimaliai 20 taškų )
• Krovininio laivo vakarinis denis: 30 už kiekvieną (maksimaliai 60 taškų)

Konteineriai sunkvežimiuose turi būti visiškai ne bazės teritorijoje.

M16 CARGO CONNECTSM

Jei bet 
kuriame 
apskritime yra 
konteinerių:

• Iš dalies: 5 už kiekvieną
• Pilnai: 10 už kiekvieną
• Jei mėlynas (be vyrių) konteineris yra visiškai mėlyname apskritime: 20 papildomai
• Jei žalias konteineri yra visiškai žaliame apskritime: 20 papildomai
• Jei yra apskritimų, kuriuose yra bent vienas konteineris: 10 kiekvienas apskritimas

20
30

M12 DIDELIS PRISTATYMAS

Jei turbinos mentė liečia tik mėlyną laikiklį ir:

Jei viščiuko statula yra vertikali, jos pagrindas yra apskritime:

Lauką:
Daugiau nieko:

Iš dalies:
Visiškai:

5
10

M13      SUGRŪPUOTI SUNKVEŽIMIAI

Jei abu sunkvežimiai yra visiškai pritvirtinti ne bazėje:
Jei sunkvežimis pritvirtintas prie tilto:
Premija: jei abu aukščiau išvardyti dalykai yra teisingi:

10
10

10 papildomai

GALUTINIS REZULTATAS

(GALUTINIS REZULTATAS = VISŲ BALŲ REZULTATŲ STULPELYJE SUMA)

CARGO CONNECTSM 31

REZULTATAS
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Roboto kelio diagrama
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