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Robotų varžybų taisyklių knyga

Asociacija ROBOTIADA yra oficialusis
FIRST® LEGO® Lyga atstovas Lietuvoje

FIRST ® LEGO® Lygos
partneriai ir rėmėjai

FIRST ® LEGO® Lygos
pasauliniai rėmėjai

Challenge grupės rėmėjai

SUPERPOWEREDSM
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Pristatymas
Pristatymas

Sveiki atvykę į FIRST® ENERGIZESM pristatomą
Qualcomm. Šiais metais FIRST® LEGO® Lygos
iššūkis yra vadinamas SUPERPOWEREDSM.
Jūsų komanda dirbs kartu atlikdama daugybę
skirtingų užduočių,ruošiantis neįtikėtinai turnyro
patirčiai.

Sužinokite daugiau
Inžinieriaus Užrašuose. Jie
padeda komandai keliauti per
užduotis. Per Projekto
Kibirkštis rasite įkvėpimo
Inovacijų Projektui

Roboto
dizainas
Inovacijų
projektas

Robotų
varžybos

Pagrindinės
vertybės
Kiekviena iš šių FIRST LEGO Lygos Iššūkio dalių, kurios
yra vienodos svertinės vertės, vertos 25 procentų jūsų
galutinio pasirodymo balo.

Komandos gali naudoti LEGO
Euducation SPIKE programėlę,
kad susipažinti kaip surinkti ir
koduoti robotą. Jums taip pat
yra pateikta misija su
nurodymais ir programa kaip
baigti Misiją 05 Išmanus Tinklas.

S
Robotų
SUPERPOWEREDSM S
Varžybos
Šio sezono žaidimas yra apie energijos rinkimą iš
skirtingų šaltinių esančių lauke ir jų paskirstymo į
vietas kur ji bus saugoma arba panaudojama.
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Taškai yra skiriami už energijos išlaisvinimą iš
modelių ir jos pristatymą į nurodytas vietas.

Kaip pradėti?
1. Surinkite misijos modelius,

Išmokite kaip žaisti! Perskaitykite
4. Taisykles
(p. 16-21) ir Misijas

naudodami Misijos Modelių
Surinkimo Informaciją (p. 22-23).

kur dėsite savo
2. Nuspręskite
žaidimo lauką: ant stalo ar ant

Pristatymas

(p.7-15) bei peržiūrėkite sezono
video pristatymus
su Kas Naujo
5. Susipažinkite
Šiais Metais (p. 16),

grindų.
Instrukcijos kaip susirinkti savo
stalą yra 24 puslapyje.

lauko surinkimo instrukcijas skyriuje
3. Sekite
Žaidimo Lauko Padėjimas (p. 24), 3M

perskaitykite Pagrindinius
Robotų Žaidimo Principus (p.6)
ir sekite bet kokius iššūkio
naujinimus internete.

TM

Dual LockTM Daugkartinio Tvirtinimo
Padėjimas (p. 25) ir Misijos Modelio
Padėjimas (p. 26-28)

šį gidą. Čia rasite naudingos
6. Peržvelkite
informacijos, tokios kaip Žodynėlis (p. 16),

Roboto Kelio Diagrama (p. 29) ir Taškų lentelę
(p. 30-31)

Pilnai patirčiai paaiškinančiai apie FIRST ® LEGO® Lygos Iššūkį, mokiniai gali perskaityti
Inžinieriaus Užrašus, o treniai gali naudoti Komandos Susitikimų Gidą.
Susipažinkite kur randasi misijos lauke: jos pažymėtos skaičiais žemiau esančiame paveiksle.

03

04

05

06

07

02
12
11

08

15

13
01

14

09

10

Namai Kairėje

Kairė Paleidimo
Zona

Dešinė
Paleidimo Zona

Namai Dešinėje

SUPERPOWEREDSM
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Pagrindiniai robotų žaidimo principai
dirba kartu tam, kad
1. Komanda
suprojektuotų ir sukurtų LEGO

Jeigu reikia, robotas gali būti sugrąžintas
namo rankų pagalba, tačiau komanda praras
tikslumo žetoną už pertraukimą.

®

Pristatymas

robotą
bei jį suprogramuotų, kad galėtų įvykdyti
seriją misijų autonominiu režimu taškų
gavimui. Tam yra skiriamos 2,5 minutės
Robotų Žaidimo rungtyje.

2.

metu tiktai robotas gali perkelti
5. Varžybų
objektus iš vienų namų zonos į kitą. Kada
robotas yra pertraukiamas, jis gali būti
grąžinamas į bet kurią namų zoną.

Komanda paleidžia savo robotą iš
vienos
iš dviejų galimų paleidimo zonų.
.
Tuomet jis juda lauko ribose
bandydamas užbaigti misijas ta tvarka,
kurią nustato komanda.

gauti taškus, misijai keliami
6. Norint
reikalavimai turi būti matomi pasibaigus
varžyboms, nebent misijos apraše yra
nurodyta kitaip.

programuojamas, kad galėgų
3. Robotas
grįžti į betkuriuos namus, bet kuriuo

dalyvaus trijuose varžybose, tačiau
7. Komanda
įskaitomas bus tik geriausias rezultatas

metu. Komanda galimodifikuoti robotą
kol jis yra namuose, priešpaleidžiant jį
vėl, kitų misijų įvykdymui.

rodys Pagrindines Vertybes per
8.Komanda
Gracious Professionalism . Teisėjai vertins
®

komandos Gracious Professionalism
kiekvienų varžybų metu.

pradeda žaidimą su šešiais
4. Komanda
tikslumo žetonais įvertintais taškais.

Gracious Professionalism ®
Gracious Professionalism rodomas prie robotų žaidimų stalo
Bus laikoma, kad kiekvienos komanda pradės su
Gracious Professionalism, kuris yra PARODYTAS
(3 taškai). Jei teisėjas pastebės elgesį, kuris viršija tai,
ko tikimasi iš komandos, 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 BESIFORMUOJANTIS
(2 taškai).

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
Pagrindinių Vertybių balo.

BESIFORMUOJANTIS

PARODYTAS

VIRŠIJA LŪKESČIUS

2

3

4

Jei komanda nepasirodo savo važiavime, jie
nesurinks taškų už Gracious Professionalism.
Tačiau, jei komanda atvyksta ir nepaleidžia roboto
tačiau paaiškina kas atsitiko, ji gali gauti 2, 3, ar 4
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Gracious Professionalism taškus, priklausomai
nuo to kokį Gracious Professionalism jie
demonstruoja.

Misijos

ų
Robot
o
im
Žaid
o
e
Vid

Pasitikrinkite savo taškus su
Oficialiu Taškų Skaičiuotuvu.

Kai kurios misijos yra sugrupuotos
į Energijos keliones, kurios yra
nurodytos Inžinieriaus Užrašuose
9 puslapyje.
Baltos Energijos Kelionė aprašyta 1 Sesijoje

Prieš važiavimą, teisėjai
Mėlynos Energijos Kelionė - patikrins įrangą.
aprašyta 2 Sesijoje
Geltonos Energijos Kelionė aprašyta 3 Sesijoje
Ornažinės EnergijosKelionė
- aprašyta 4 Sesijoje

Misijos

Atėjo laikas žaisti
SUPERPOWEREDSM robotų
žaidimą! Misijos yra užduotys,
kurias galima atlikti norint uždirbti
taškų. Misijos yra paaiškintos
šioje dalyje ir paaiškinimai turėtų
būti skaitomi kai komanda yra
šalia lauko.

PAVYZDINĖS MISIJOS IŠDĖSTYMAS
Informacija apie kiekvieną misiją
Modelio Paveikslėlis

Lauko Vieta

Bendras kiekvienos misijos aprašymas
(Nenaudojamas taškų skaičiavimui)

• Įprastas juodas tekstas po misijos aprašymu išvardina pagrindinius reikalavimus: XX taškų yra pastorinti ir raudona
spalva.

• Jeigu teisėjas mato, kad reikalavimai įvykdyti ar baigti: XX taškų kaip aprašyta.
Mėlynas pakreiptas tekstas skirtas labai svarbiems papildomiems reikalavimams, supaprastinimams ar kitiems naudingiems
faktams

Kartais paveikslėlis pateiks
pavyzdį kaip uždirbti taškus.

XX yra pastorinti ir
raudona spalva

Kartais paveikslėlyje bus
aprašas padedantis jį
paaiškinti.
XX taškų yra pastorinti ir
raudona spalva

Paveikslėlyje gali būti nerodomos
visos taškų gavimo galimybės, tik
keli pavyzdžiai!
XX taškų yra pastorinti ir
raudona spalva

SUPERPOWEREDSM Misijos
ĮRANGOS PATIKRINIMAS
Jei jūsų robotas ir visi jo priedai pilnai telpa į VIENĄ paleidimo zoną ir jo aukštis neviršija 305 mm per prieš varžybinę
peržiūrą: 20
(Plačiau Taisyklėse, Pasiruošimas varžyboms 1)

Misijos

SUPERPOWEREDSM
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Misija 01

INOVATYVAUS PROJEKTO MODELIS
O1

Šis modelis turi pristatyti
sprendimą jūsų Inovatyviam
Projektui
Pristatykite savo Inovatyvaus
Projekto modelį į vandenilio
gamyklą apibrėžiančią zoną.

• Jei jūsų Inovatyvaus Projekto modelis yra bent dalinai vandenilio gamyklą apibrėžiančioje zonoje: 10
Į varžybas atsineškite vieną sukurktą Inovatyvaus Projekto modelį. Tam kad gauti taškus, jis turi:
• Būti padarytas bent iš dviejų baltų LEGO ® detalių.
• Yra bent 4 LEGO® smeigių, nukreiptų tą pačia kryptimi, dydžio.

Misijos
10

Misija 02

10

NAFTOS PLATFORMA
O2

Nafta yra neatsinaujinantis
energijos šaltinis, kuris gali būti
naudojamas kaip kuras
transporto priemonėms.
Pumpuokite naftą tol, kol kuro
elementai pasikraus į sunkvežimį.
Tada pristatykite sunkvežimį į
degalinę.

• Jeigu kuro elementas yra sunkvežmyje: 5 UŽ KIEKVIENĄ
• Papildomai. Jei bent vienas kuro elementas yra sunkvežimyje ir sunkvežimis bent dalinai yra degalinės
apibrėžimo zonoje: 10 PAPILDOMAI

5+5

5 + 10
(1 kuro elementas viduje)
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5 + 5 + 5 + 10
(3 kuro elementai viduje)

Misija 03

ENERGIJOS KAUPIKLIS
Naujos technologijos mums padeda
kaupti energiją. Energijos saugojimui,
kol jos prireiks, galima kaitinti vulkaninę
uolieną izoliuotame apvalkale.

O3

Įkraukite energijos elementus į energijos
kaupiklio dėžę ir išlaisvinkite sukauptos
energijos elementą į padėklą po
modeliu.
• Jeigu energijos elementas yra pilnai energijos kaupiklio dėžės viduje (maks. 3): 10 UŽ KIEKVIENĄ
• Jeigu energijos elementas yra pilnai ištrauktas iš energijos kaupiklio padėklo: 5

Misijos

Visi energijos elementai, esantys energijos kaupiklyje, negali liesti komandos įrangos pasibaigus varžyboms.

10

Misija 04

10 + 10 + 10

10 + 10 + 10 + 5

SAULĖS PARKAS
Saulės energija gali būti saugoma
naudojant naujas koncentruojančias
saulės energijos tehnologijas ir
panaudota gaminant elektrą.

O4

Pradėkite enerijos elementų
paskirstymą pastumdami juos nuo jų
pradinių padėčių lauke.
• Jeigu energijos elementas pilnai pašalintas iš pradinio apskritimo: 5 UŽ KIEKVIENĄ
• Papildomai: Jeigu visi trys energijos elementai yra pilnai pašalinti iš pradinių apskritimų: 5 PAPILDOMAI

5

5+5

5+5+5+5

SUPERPOWEREDSM
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Misija 05

IŠMANUS TINKLAS
Išmanus tinkas naudoja elektrą
sukurtą visų įmanomų skirtingų
šaltinių ir paskirsto ją naudotojui
kuriam to reikia ir kada to reikia.

O5

Pakelkite oranžinį savo lauko
jungiklį ir užbaikite išmanaus tinklo
jungtį su kitu lauku.

• Jei jūsų lauko oranžinis jungiklis yra pilnai pakeltas: 20
• Papildomai: Jei abiejų komandų oranžiniai jungikliai yra pilnai pakelti: 10 PAPILDOMAI
Išmanaus tinklo modelis negali liesti komandos įrangos pasibaigus varžyboms.

Misijos
0

Misija 06

20

20 + 10

HIBRIDINIS AUTOMOBILIS

O6

Hibridiniai automobiliai naudoja
energijos šaltinių derinį ir gali būti
įkraunami arba užpildomi degalais
degalinėje.
Pakraukite hibridinį automobilį
įdėdami hibridinį elementą į
automobilį.

• Jei hibridinis autobilis neliečia rampos: 10
• Jei hibridinis elementas yra hibridiniame automobilyje: 10

0

1O
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10

10 + 10

Misija 07

VĖJO TURBINA

O7

Atsinaujinanti energija iš vėjo yra
naudojama
pasukti
turbinos
mentis ir sugeneruoti energiją.
Išleisktie energijos elementus iš
vėjo turbinos.

10

Misija 08

10 + 10

10 + 10

Misijos

• Jei energijos elementas nebeliečia vėjo turbinos: 10 UŽ KIEKVIENĄ

TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS

O8

Energijos sunaudojimas yra
mūsų namuose yra dalis
kasdienybės, tokios kaip
televizoriaus žiūrėjimas.
Pakelkite televizoriaus ekraną ir
perkelkite energijos elementą į
lizdą televizoriuje.

• Jeigu televizorius pilnai pakeltas: 10
• Jeigu energijos elementas yra pilnai žaliame televizoriaus lizde: 10
Televizijos žiūrėjimo modelis ir energijos elementas žaliame televizoriaus lizde negali liesti komandos įrangos
pasibaigus varžyboms.

10

10

10 + 10

SUPERPOWEREDSM
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Misija 09

DINOZAURO ŽAISLAS

O9

Elektroniniams įrenginimas,
tokiems kaip žaislai, reikalinga
energija, kad jie galėtų dirbti.
Pakraunamos baterijos yra
žymiai tvaresnis pasirinkimas
negu įprastos baterijos.
Įterpkite energijos elementą ar
pakraunamą bateriją į dinozauro
žaislą, kad jis galėtų dirbti.

• Jei dinozauro žaislas yra pilnai namuose kairėje: 10
• Jei dinozauro žaislo dangtis yra pilnai uždarytas:
• IR jame yra energijos elementas: 10
• ARBA jame yra pakraunama baterija: 20

Misijos
10
(Tuščias)

10
(Energijos elementas
viduje)

20
(Pakraunama baterija viduje)

Misija 10 E ELEKTRINĖ
Poreikis energijai yra labai didelis
ir daugelis skirtingų šaltinių gali
būti naudojami šiam poreikiui
patenkinti.

1O

Išleiskite tris energijos elementus
iš elektrinės.

• Jei energijos elementas daugiau neliečia elektrinės: 5 UŽ KIEKVIENĄ
• Papildomai: Jei visi trys energijos elementai nebeliečia elektrinės: 10 PAPILDOMAI

5

12
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5+5

5 + 5 + 5 + 10

Misija 11

HIDROELEKTRINĖS UŽTVANKA
Vanduo išleistas iš talpyklų suka
turbinos ratą elektros generavimui.

11

Siųskite vandens elementą iš
hidroelektrinės užtvankos viršaus,
kad išlaisvinti energijos elementą.

0

Misija 12

0

Misijos

• Jei energijos elementas daugiau neliečia hidroelektrinės užtvankos: 20

20

VANDENS REZERVUARAS
Vanduo iš upės virš užtvankos yra
saugomas rezervuare. Vanduo
žemupyje taip pat gali būti
užpumpuotas atgal siekiant užpildyti
rezervuarą vandeniu kai galima naudoti
perteklinę pagamintą energiją.

12

Įdėkite vandens elementus su žiedu iš
upės virš ir po užtvanka į vandens
rezervuarą arba ant raudonų kablių.
• Jeigu vandens elementas su žiedu yra pilnai vandens rezervuare liesdamas lauką: 5 UŽ KIEKVIENĄ
• Jeigu vandens elementas su žiedu yra pakabintas ant vieno raudono kablio: 10 KIEKVIENAS KABLYS
Žiedas ant vandens elemento su žiedu gali išsikišti už vandens rezervuaro.
Vandens elementai su žiedu vandens rezervuare ar ant raudonų kablių negali liesti komandos įrangos pasibaigus
varžyboms.

5 + 10

5 + 10

5 + 10

SUPERPOWEREDSM
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Misija 13

ENERGIJA-Į-X
Perteklinė atsinaujinanti energija
gali būti panaudota konvertuoti
vandenį į vandenilį, kuris gali būti
saugomas talpyklose kol jo
prireiks.

13

Pristatykite energijos elementus į
vandenilio gamyklą apibrėžiantį
ratą.
• Jeigu energijos elementas yra pilnai vandenilio gamyklą apibrėžiančiame rate (maks. trys): 5 UŽ KIEKVIENĄ

Misijos

5+5

MisiJA 14

5+5+5

5+5+5

ŽAISLŲ GAMYKLA
14

Gamyklos naudoja didelius
energijos kiekius kai reikia
pagaminti kasdien naudojamus
produktus, pavyzdžiui žaislus.

Pristatykite energijos
elementus į žaislų gamyklos
dėžę ir išleiskite žaislinį
dinozaurą.
• Jei energijos elementas yra bent dalinai galiniame plyšyje arba raudoname bunkeryje (maks trys): 5 UŽ KIEKVIENĄ
• Jeigu mini dinozauro žaislas išleistas iš gamyklos: 10

Energijos elementai patalpinti žaislų gamykloje negali liesti komandos įrangos pasibaigus varžyboms.

5+5

14
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5+5+5

5 + 5 + 5 + 10

Misija 15

PAKRAUNAMA BATERIJA
15

Energija gali būti saugoma
baterijose, tačiau joms
pagaminti reikia daug energijos.
Pristatykite energijos elementus
į pakraunamos baterijos
apibrėžtą plotą.

• Jei energijos elementas yra pilnai pakraunamos baterijos apibrėžtame plote (daugiausia trys): 5 UŽ KIEKVIENĄ

Misijos

Pakraunama baterija nėra energijos elementas.
Energijos elementai saugomi pakraunamos baterijos apibržėtame plote negali liesti komandos įrangos pasibaigus
varžyboms.

0

5

5+5+5

TIKSLUMO ŽETONAI
Varžybas pradedate su šešiais tikslumo žetonais, kurių vertė yra 50 taškų. Teisėjas juos saugo. Jei pertrauksite
robotą už namų ribų, teisėjas pašalins vieną žetoną. Jūs gausite tiek taškų, kiek žetonų liks pas teisėją. Jei
žetonų kiekis bus:
1: 10, 2: 15, 3: 25, 4: 35, 5: 50, 6: 50
(Plačiau Taisyklėse, Už namų ribų 1 ir 2)

SUPERPOWEREDSM
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Taisyklės

• Įranga: Viskas ką komanda
atsineša į varžybas. (Plačiau
“Įranga” dalyje.)

• Paleidimas: Kada technikai
aktyvuoja robotą pilnai iš
paleidimo zonos tam, kad jis
judėtų autonomiškai.

Laukas: Susideda iš ribojančių
sienų ir visko viduje jų.
Kilimas, misijos modeliai ir namų
zonos yra lauko dalis.

• Varžybos: 2.5 minutės kai
robotas atlieka kiek galima
daugiau misijų, siekiant uždirbti
taškų.

• Pertraukimas: Kada technikai
sąveikauja su robotu ar bet kas
liečia jį po paleidimo.

• Misija: Viena ar daugiau
užduočių, kurios gali būti
įvykdytos siekiant gauti taškų.
Komandos gali atlikti misijas bet
kuria tvarka ar kombinacija.

rinkinį. Jie yra verti nemokamų
taškų. Tačiau kai kuriose
situacijose teisėjas gali pašalinti
juos, po vieną vienu metu.
(Plačiau “Už namų ribų” dalyje.)
• Robotas: Jūsų valdiklis ir bet kuri
įranga sukombinuota su juo ranka
ir neturinti atsiskirti nuo jo, nebet
ranka.
• Technikai: Komandos nariai
stovintys prie stalo ir valdantys
robotą varžybų metu.

• Tikslumo žetonai: Šeši
raudoni LEGO diskai yra
įdedami į metinį Iššūkio

Kas nauja šiemet
• Dabar yra dvi namų zonos ir
dvi zonos iš kurių galima leisti
robotą.
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• Prie stalo leidžiama būti
keturiems technikams - po du
prie kiekvienos pusė.

Robotų varžybų taisyklių knyga | Taisyklės

• Taisyklės buvo perrašytos atsižvelgiant
į šiuos pakeitimus, todėl prašytume
atidžiai perskaityti visą pateiktą
medžiagą.

PRIEŠ VARŽYBAS | ĮRANGA
Įranga yra tai ką komandos atsineša į
varžybas: robotas, bet kokie priedai ar
antstatai ant roboto bei komandos
Inovacijų modelis. Šis skyrius paaiškina
iš ko robotas ir jo priedai gali būti
pastatyti.
ga turi būti pagaminta iš
1. VLEisGa Oįran
® detalių ir būti originalios

gamyklinės būklės.
Išimtis: LEGO virvelę ir pneumatinius
vamzdelius galima nukirpti iki jums
reikiamo ilgio.

naudoti tiek, kiek jums reikia.
Elektrinė LEGO įranga leidžiama tik taip
3. kaip
aprašyta ir parodyta žemiau
(parodytas LEGO® Education SPIKE™
Prime, tačiau taip pat leidžiama naudoti
LEGO® Education SPIKE™ Essential,
MINDSTORMS® EV3, MINDSTORMS
Robot Inventor ir lygiaverčius NXT ir RCX).

Varikliai
Daugiausiai keturi (gali
būti skirtingų rūšių) bet
kuriose varžybose.

Jutikliai
Bet kuriose varžybose yra
leidžiami tiktai lietimo/jėgos,
spalvų,atstumo/ultragarso bei
gyrojutikliai (gali būti skirtingų
rūšių ir neriboto kiekio).

Taisyklės

Valdiklis
Daugiausiai vienas bet
kuriose varžybose.

bet kurio komplekto leidžiamos
2. Išneelektrinės
LEGO detalės. Galite

gali naudoti LEGO laidus, vieną 6. Komandos gali atsinešti vieną užrašų lapą
4. Komandos
valdiklio matinimo bateriją arba šešias AA
kiekvienai namų zonai, kuriose gali būti
baterijas ir vienąmicroSD kortelę.

pastabos apie programą. Tai nebus laikoma
įranga.

gali naudoti bet kokią programinę
5.Komandos
įrangą ar programavimo kalbą. Robotai turi
at dubliuojantys misijos modeliai
7. Papildomi
būti autonomiški varžybų metu. Jokie
yra neleidžiami.
nuotolinio valdymo valdikliai negali būti
naudojami

SUPERPOWEREDSM
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Namai
Kairė Paleidimo Zona
Dešinė Paleidimo Zona

PRIEŠ VARŽYBAS | PASIRUOŠIMAS VARŽYBOM
Renginiuose varžybos vyks prie oficialių
stalų. Prieš prasidedant varžyboms,
komandos turės praeiti prieš varžybinę
apžiūrą ir padėti visą savo įrangą
komandos numatytose vietose.
komandos įranga turi tilpti į dvi
1. Visa
paleidimo zonas ir neturi viršyti 305

Taisyklės

mm aukščio. Tačiau, jei komanda gali
sutalpinti visą savoįrangą į vieną
paleidimo zoną neviršijant 305 mm
aukščio, ji gaus 20 taškų.

nesuteikiama papildoma
2. Komandoms
saugojimo erdvė. Saugojimo staliukai ar
vežimėliai yra draudžiami. Viskas turi
likti ant stalo ar technikų rankose.
Plotas stalo kairėje ir dešinėje laisvas
nuo lauko gali būti naudojamas įrangos
saugojimui. Šio ploto dydis yra
maždaug 171 mm kart 1143 mm
(realus dydis gali būti skirtingas). Įranga
laikoma ant stalo gali išsikišti virš kairės
ir dešinės sienos.
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bus skirta pora minučių
3. Komandai
pasiruošti, po to kai ji praeis apžiūrą. Ji
galės pradėti nuo įrangos ir laisvai
pastatomų modelio(ių) paskirstymo tarp
dviejų namų zonų. (Kai kurie misijos
modeliai turi fiksuotą pradinę padėtį.
Plačiau “Lauko Nustatymo”dalyje.) Tada
jie turi padėti robotą į tą paleidimo zoną iš
kurios jie nori pradėti. Likęs laikas turėtų
būti skirtas suderinti roboto
įrangą pirmam paleidimui, jutiklių
kalibravimui naudojant bet
kurią lauko dalį bei, esant poreikiui,
paprašyti teisėjo patikrinti stalo modelius

nariai privalo pasidalinti į dvi
4. Komandos
grupes ir paskirstyti jas abiejuose lauko
pusėse (kairėje ir dešinėje). Šie nariai
negalės pasikeisti pusėmis varžybų
metu. Jei įmanoma, paskirkite po du
technikus kiekvienoje namų zonoje. Visi
kiti komandos nariai turi atsitraukti.
Komandos negali turėti daugiau nei du
technikus vienoje namų zonoje, tačiau
komandos nariai gali pasikeisti vietomis
su techniku(-ais) bet kuriuo metu.

PER VARŽYBAS | NAMŲ VIDUJE
Namai yra komandos saugi zona.
yra padalinti į dvi zonas.
1. Namai
Kiekviena namų zona turi savo
paleidimo sritį.

2.

Technikai gali liesti rankomis robotą,
įrangą ir misijos modelius tik kai jie
yra pilnai namų zonoje.

nieko negali liesti už namų zonos
4. Technikai
ribų ar sudaryti sąlygas kažkam pajudėti, ar
išsikišti už šios zonos, išskyrus robotą.
paleidimo, technikai turi leisti robotui
5. Po
pilnai sugrįžti į namus prieš jį pertraukiant.
(Plačiau skyriuje „Už namų ribų)

Paleidimo metu:
Technikai negali nieko stabdyti
nuo judėjimo.
•
Robotas ir viskas kas judės su
juo, turi pilnai tilpti paleidimo
zonoje.

Taisyklės

3. •

SUPERPOWEREDSM
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PER VARŽYBAS | UŽ NAMŲ RIBŲ
technikai pertrauks savo robotą, jis
1. Jei
turės būti paleistas iš naujo. Jeigu
pertraukimo metu robotas buvo už namų
ribų (netgi dalinai), jie praranda vieną
tikslumo žetoną.
Štai kas įvyksta pertraukiant robotą:



Jeigu robotas buvo už namų ribų
dalinai: Grąžinkite robotą į tą namų
zoną.
Jeigu robotas buvo pilnai už
namų ribų: Grąžinkite robotą į bet
kurią namų zoną.

Štai kas atsitinka su bet kokia įranga ar
misijos modeliu, kuris liečiasi su robotu
kai jis yra pertraukiamas už namų ribų
(netgi dalinai):



Taisyklės
2O

Jeigu objektas buvo su robotu
paleidimo metu: Pasilikite jį.
Grąžinkite kartu su robotu.
Jeigu objektas buvo įgytas po
roboto paleidimo: Atiduokite jį
teisėjui iki šio važiavimo galo.

Išimtis: Jei komanda neplanuoja paleisti
roboto vėl, jie gali sustabdyti robotą
neprarasdami tikslumo žetono. Robotas ir
viskas su kuo jis liečiasi pertraukimo metu
turi likti nepajudinta.

Robotų varžybų taisyklių knyga | Taisyklės

įrangos dalis ar misijos modelis yra
2. Jei
pametami ar lieka už namų ribų,
palaukite kol pamestas objektas
sustos:



Jei sustoja pilnai už namų ribų:
Jis lieka ten gulėti, nebent
robotas pakeis jo padėtį.
Jei sustoja dalinai namie: Jis
lieka ten gulėti, nebent robotas
pakeis jo padėtį. Kitas
pasirinkimas: bet kuriuo laiku
technikai gali patraukti pamestą
objektą ranka. Jei tai buvo
misijos modelis, jis perduodamas
teisėjui iki šio važiavimo galo. Jei
tai buvo įrangos dalis, ji turi būti
perkelta į namų zoną ir komanda
praranda vieną tikslumo žetoną.

negali atskirti Dual Lock
3. Komandos
(Daugkartinio Susegimo), išardyti
modelių ar sulaužyti misijos modelių.
Komandos taip pat NEGALI pertraukti
roboto tokiu būdu, kuris padėtų jiems
gauti taškų. Taip uždirbti taškai nebus
užskaitomi.

4. Komandos negali trukdyti kitam stalui

ar robotui, nebent taip būtų tikimasi iš
misijos. Dėl trukdymo nesurinkti ar
nepavykę surinkti taškai automatiškai
priskiriami komandai, kuriai buvo
sutrukdyta.

PO VARŽYBŲ | TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS
baigiasi po 2,5 minučių.
1. Varžybos
Technikai sustabdo savo robotą ir

komanda negali paleisti savo
4. Jei
roboto, ji vis dar gali uždirbti
Gracious Professionalism® taškų
paaiškindami situaciją arba
pasirodydami varžybose.

nieko nebeliečia. Tuo metu prasideda
taškų skaičiavimas.
įskaitymui visi misijoje pateikti
2. Taškų
įvykdyti reikalavimai turi būti matomi
pasibaigus varžyboms, nebent
misijos apraše buvo nurodyta kitaip.

užfiksuos važiavimo
5. Teisėjas
rezultatus kartu su komanda. Kada
jie pasieks sutarimą dėl rezultatų, jie
taps oficialiais. Jei reikės,varžybų
vyriausias teisėjas priims sprendimą.
Sekančiam etapui bus naudojamas
tiktai geriausias komandos
rezultatas iš trijų varžybų. Lygiųjų
nugalėtojas nustatomas pagal antrą
ir trečią geriausią rezultatą.

Kada reikalaujama, kad kažkas būtų
3.„pilnai
viduje“, linijos ir erdvė virš
apibrėžto ploto laikomi kaip „viduje"
nebent misijos apraše būtų nurodyta
kitaip.
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Misijos Modeliai
Misijos modelių
statymui naudok
LEGO® detales iš tavo
Iššūkio rinkinio bei
statymo instrukcijas.
Taškų gavimui robotas
sąveikaus su

misijos modeliais lauke.
Misijos modeliai yra
surenkami 1-4
susitikimo metu, kaip
aprašyta Inžinieriaus
Užrašuose.

Dėmesio:
Labai svarbu modelius
surinkti kaip galima
tiksliau, kadangi
praktikavimasis su
neteisingais modeliais
gali sukelti problemų.
Statydami modelius
dirbkite kaip komanda ir
prižiūrėkite vienas kitą.

22
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Dabar la
ika
Linksmin s statyti!
būtinai kkitės ir
ur
atsargia kite
i!

Mode
lių
Instr Surinkim
ukcij
o
os

Misijos Modelių Surinkimo Informacija
Maišelio Numeris

Maišelio Turinys

Misijos numeris

Baltos Energijos Kelionė

SMuirseijn
kaNma
os
umeprer
is 1 Susitikimą

7

Vėjo turbinos modelismodel

07

4

Energijos kaupiklio modelis

03

8

8

Televizijos žiūrėjimo modelis

08

Mėlynos Energijos Kelionė

Surenkama per 2 Susitikimą

12

Vandens rezervuaro modelis ir 3x vandens elementai su žiedais

12

11

Hydroelektrinės užtvankos modelis

11

13

Žaislų gamyklos modelis

14

Geltonos Energijos Kelionė

Surenkama per 3 Susitikimą

2

Naftos platformos modelis

02

3

Kuro sunkvežimio modelis

02

6

Hibridinio automobilio ir rampos modelis

06
Surenkama per 3 Susitikimą

Oranžinės Energijos Kelionė
)
10

Elektrinės modelis

10

5

Išmanaus tinklo modelis

05

9

Dinozauro žaislinis modleis

09
Įvairūs

1

12x energijos elementų, 3x kuro elementai, 1x vandens elementas,
1x hibridinis elementas, 1x pakraunama baterija

Įvairios misijos

14

Inovatyvaus Projekto kaladėlės

01

15

Dizaino plytelės parodomajai sienai

03

16

Tikslumo žetonai

Nėra

16

Trenerio ženkleliai ir sezono plytelės

Nėra

SUPERPOWEREDSM
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Lauko nustatymas
Lauko kilimėlio padėjimas
stalo paviršių dėl
1. Patikrinkite
nelygumų. Nušlifuokite ar nudildykite

kilimėlį iki apatinės sienos ir
3. Pastumkite
sucentruokite. Neturėtų likti jokių tarpų,

ir gerai nusiurbkite likučius.

išskyrus maždaug 6mm tarpą viršuje.
Kada stalo dydis ir kilimėlio padėjimas
yra teisingi, plotai kilimėlio kairėje ir
dešinėje turėtų būti maždaug X =171
mm ant Y = 1143mm.

Tiktai ant nusiurbto stalo išvyniokite ir

2. patieskite kilimėlį kaip parodyta

žemiau. Niekada nelankstykite ir
negniuždykite ar nelankstykite
išvynioto kilimėlio.

– kilimėlio pritvirtinimui
4. Neprivaloma
galima naudoti plonas juodos lipnios
juostas, dengiančias tiktai kilimėliom
kairę ir dešinę kraštinę.

X

X

Y

Dešinė

Kairė

Viršus

Apačia

Lauko nustatymas
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Praktikavimosi
variantas

Varžybų variantas

Praktikuotis galima ir neturint oficialaus
stalo ar ribojančių sienų. Tačiau
varžybos vyks ant oficialių stalų varžybų
variante. Praktikuokitės turėdami tai
omeny ir atsižymėkite erdves
kiekvienoje kilimėlio pusėje reikalingas
namams.

Stalo
Su
Instr rinkimo
ukcij
os
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3M™ DUAL LOCK™ DAUGKARTINIO TVIRTINIMO PADĖJIMAS
Jūs rasite lapus su Dual Lock™ kvadratais savo Iššūkio rinkinyje. Jie
skirti pritvirtinti modelius prie kilimėlio. Dual Lock™ tvritinimo padėjimas
yra svarbus lauko surinkimo etapas. Jeigu modeliai nebus tinkamai
pritvirtinti, jums iškils sunkumų atliekant misijas.

MODELIŲ TVIRTINIMAS – Ant kilimėlio kvadratai, su X ženklu jų viduje, rodo vietas kur reikia įdėti Dual
Lock™. Naudokite Dual Lock™ kaip parodyta šiame pavyzdyje ir atlikite viską būtent taip. Kada spaudžiamas
modelis, spauskite jo pagrindą vietoj aukštesnių jo vietų, nes tai gali suardyti modelį. Modelio nuėmimui nuo
kilimėlio, pakelkite jo pagrindą norėdami atskirti Dual Lock™.

ELEMENTAI

2 žingsnis: Antras Dual Lock
kvadratukas lipniąją puse
aukštyn.

INOVATYVAUS PROJEKTO
KALADĖLĖS

3 žingsnis: Sulygiuokite modelį
ir prispauskite.

DIZAINO PLYTELĖS

Elementai iš kairės į dešinę::
• Energija (12x)
• Kuras (3x)
• Hibridinis (1x)
• Pakraunama baterija (1x)
• Vanduo (1x)
• Vanduo su žiedu (3x)

LEGO detalės esančios 14
Maišelyje naudojamos
Inovatyvaus Projekto
prototipo kūrimui.

Plytelės esančios 15 Maišelyje
naudojamos komandos
aktyvumo sienos dizainui 3
Susitikime (neprivaloma),
esančios ant energijos
kaupiklio modelio.

Plačiau Misijose

Plačiau Misijoje

Plačiau Misijoje

02-04

ir

06-15

01

Field Setup

1 žingsnis: Pirmas Dual
Lock kvadratukas dedamas
lipniąją puse žemyn.

03

SUPERPOWEREDSM
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Misijos Modelių Pastatymas
NAMAI

NAFTOS PLATFORMA
Jeigu surinkote
Inovacijų Projekto
modelį, padėkite
bet kurioje
zonoje.

Bunkeris
3x Kuro

Elementai

Pakelkite rampą,
įstumkite kurovežį į
vietą ir nuleiskite
rampą ant kurovežio.
Pakraukite tris kuro
elementus į bunkerį.

Kurovežis

Dešinėje namų
zonoje padėkite
dinozauro
žaislą.

Plačiau Misijose

01

ir

Rampa

Plačiau Misijoje

02

09

ENERGIJOS KAUPIKLIS

SAULĖS FERMA
Padėkite energijos
elementą į dėklą ir
pilnai įstumkite
taip kaip parodyta

Energijos
Elementas

Padėkite tris
energijos
elementus kaip
parodyta.

3x Energijos
Elementai
Dėklas

Lauko nustatymas
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Robotų žaidime
komandos gali atsinešti
ir naudoti savo
parodomąją sieną. Jei
jos neturi, bus
demonstruojama tuščia
siena.

04

IŠMANUS TINKLAS
Pastumkite raudoną
aktivatorių iki galo.
Oranžinis
Jungiklis
Raudonas
Aktivatorius

Plačiau Misijoje
Display Wall

Plačiau Misijoje

03
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Plačiau Misijoje

05

HIBRIDINIS AUTOMOBILIS
Hibridinis
Element as

Hibridinis
Automobilis

Pad ėkite hibridinį
elementą ir automobilį
kaip parodyta:
automobilio galiniai
ratai turi būti iškarto už
rampos.

VĖJO TURBINA
Pilnai ištraukite raudoną
aktivatorių. Pakraukite
tris energijos elementus
į rampos bunkerį kaip
parodyta.

3xEnergijo s
Elementai
Raudonas
Aktivatorius

Rampa

Rampos
Bunkeris

Pla čiau Misijoje

Pla čiau Misijoje

06
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS

ELEKTRINĖ

Pad ėkite energijos
elementą po
televizoriumi.
Nuleiskite televizorių
ir pilnai ištraukite
raudoną sofą.

Energijos
Elementas

Įdėkite tris energijos
elementus ir nuleiskite
raudoną strypą kaip
parodyta.

3x Energijos
Elementai

Raudonas
Strypas

Raudona
Sofa

Pla čiau Misijoje

08

Pla čiau Misijoje

10

SUPERPOWEREDSM
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Televizorius

07
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Misijos Modelių Pastatymas
HIDROELEKTRINĖ

VANDENS REZERVUARAS
Padėkite energijos
elementą modelio
apačioje, priešais
didžiausią juodą
rankeną ant
turbinos rato.
Įdėkite vandens
elementą į bunkerį.

Juoda

rankena

Padėkite vandens
rezervuaro rėmą ir tris
vandens elementus su
žiedais kaip parodyta
(žiedai ant vandens
elementų su žiedais
turi lygiuotis su
linijomis ant kilimėlio).

3x Vandens
elementai su
žiedais

Vandens
elementas

Energijos
elementas

Bunkeris

Vandens
elementas

Plačiau Misijoje

Plačiau Misijoje

11

12
PAKRAUNAMA BATERIJA

ŽAISLŲ FABRIKAS

Padėkite
pakraunamą bateriją
kaip parodyta.

Pakelkite juodą
svertą ir įstumkite
dinozauro žaislą
taip, kad jis būtų
už juodo sverto.

Pakraunama baterija

Plačiau Misijoje

15

Lauko nustatymas

TIKSLUMO ŽETONAI

Mini Dinozauro
Žaislas

Duokite teisėjui kol
vyksta varžybos.

Svertas

Plačiau Misijoje

14
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Roboto
Kelio
Diagrama

Nupieškite roboto kelią,
kuriuo jis spręs misiją (-as).
Galite naudoti skirtingas
spalvas atskiriems
važiavimams ir namų
zonoms pažymėti.
Pasirinkite pusę, kur bus
sudėta įranga.

SUPERPOWEREDSM
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Komanda # Varžybos:

Teisėjas:

Stalas:

KOMANDOS INICIALAI:
TAŠKAI
ĮRANGOS APŽIŪRA
Jeigu robotas ir visa jo įranga pilnai telpa vienoje namų zonoje ir neviršija 305 mm aukščio per
priešvaržybinę apžiūrą:
20
MISIJA 01

INOVATYVAUS PROJEKTO MODELIS

Jeigu jūsų Inovatyvaus Projekto modelis bent dalinai yra vandenilio gamyklos apibrėžtoje zonoje:

10

Sukurkite ir atsineškite vieną Inovatyvaus Projekto modelį į varžybas. Norint uždirbti taškų:

Sukurtas bent iš dviejų baltų LEGO® detalių.

Būti netrumpesnis kaip 4 LEGO smeigės ta pačia kryptimi.
MISIJA 02

NAFTOS PLATFORMA

Jeigu kuro elementas yra kurovežyje:

5 KIEKVIENAS

Papildomai: jei bent vienas kuro elementas yra kurovežyje ir kurovežis yra bent dalinai 10 PAPILDOMAI
degalinės apibrėžtoje zonoje:
MISIJA 03

ENERGIJOS KAUPIKLIS

Jeigu energijos elementas pilnai yra energijos kaupiklio krepšyje (daugiausia trys): 10 KIEKVIENAS
Jeigu energijos elementas pilnai ištrauktas iš energijos kaupiklio dėklo:

5

Pasibaigus varžyboms visi energijos elementai saugomi energijos kaupiklio krepšyje negali liesti
komandos įrangos.
MISIJA 04

SAULĖS PARKAS

Jeigu energijos elementas pilnai pašalintas iš pradinio taško:

5 KIEKVIENAS

Papildomai: jeigu visi trys energijos elementai buvo pilnai pašalinti iš pradinio taško: 10 PAPILDOMAI
MISIJA 05

IIŠMANUS TINKLAS

Jeigu jūsų lauko oranžinis jungiklis yra pilnai pakeltas:

20

Papildomai: jeigu abiejų komandų oranžiniai jungikliai yra pilnai pakelti:

10 PAPILDOMAI

Pasibaigus varžyboms Išmanaus Tinklo modelis negali liesti komandos įrangos.
MISIJA

06

HIBRIDINIS AUTOMOBILIS

Jeigu hibridinis automobilis nebeliečia rampos:

10

Jeigu hibridinis elementas yra hibridiniame automobilyje:

10

MISIJA 07

VĖJO TURBINA

Jeigu energijos elementas nebeliečia vėjo turbinos:
MISIJA 08

TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS

Jeigu televizorius pilnai pakeltas:

10

Jeigu energijos elementas yra pilnai televizoriaus žaliame lizde:

10

Pasibaigus varžyboms televizoriaus žiūrėjimo modelis ir energijos elementas
žaliame televizoriaus lizde negali liesti komandos įrangos.

3O

10 KIEKVIENAS
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MISIJA 09

DINOZAURO ŽAISLAS

Jeigu dinozauro žaislas yra pilnai kairių namų zonoje:

10

Jeigu dinozauro žaislo dangtelis yra pilnai uždarytas:
• Ir energijos elementas yra viduje:
• Arba viduje yra pakraunama baterija:

10
20

MISIJA 10

ELEKTRINĖ

Jeigu energijos elementas daugiau nebeliečia elektrinės:

5 KIEKVIENAS

Papildomai: jeigu visi trys energijos elementai nebeliečia elektrinės:

10 PAPILDOMAI

MISIJA 11

HIDROELEKTRINĖS UŽTVANKA

Jeigu energijos elementas daugiau nebeliečia hidroelektrinės užtvankos:
MISIJA 12

20

VANDENS REZERVUARAS

Jeigu vandens elementas su žiedu yra pilnai vandens rezervuare, liesdamas kilimėlį: 5 KIEKVIENAS
Jeigu vandens elementas su žiedu yra pakabintas ant vieno raudono kablio:

10 KIEKVIENAS
KABLYS

Vandens elemento su žiedu žiedas gali išsikišti už vandens rezervuaro.
Pasibaigus varžyboms vandens elementai su žiedu vandens rezervuare ar ant raudonų kablių
negali liesti komandos įrangos.
MISIJA 13

ENERGIJA-Į-X

Jeigu energijos elementas yra pilnai pažymėtoje vandenilio gamyklos
zonoje (daugiausia trys):
MISIJA 14

5 KIEKVIENAS

ŽAISLŲ GAMYKLA

Jeigu energijos elementas yra bent dalinai lizde esančiame žaislų gamyklos gale
(arba raudoname bunkeryje) (daugiausia trys)

5 KIEKVIENAS

Jeigu mini dinozauro žaislas buvo išleistas:

10

Pasibaigus varžyboms energijos elementai esantys žaislų gamykloje negali liesti
komandos įrangos.
MISIJA 15

PAKRAUNAMA BATERIJA

Jeigu energijos elementas yra pilnai pakraunamą bateriją apibrėžiančioje
zonoje (daugiausia trys)

5 KIEKVIENAS

Pakraunama baterija nėra energijos elementas.
Pasibaigus varžyboms energijos elementai, esantys pakraunamą bateriją apibrėžiančioje zonoje,
negali liesti komandos įrangos.
TIKSLUMO ŽETONAI
Varžybos pradedamos su šešiais tikslumo žetonais, kurių vertė 50 papildomų taškų. Jie yra pas
teisėją. Jeigu pertrauksite robotą už namų ribų, teisėjas paims vieną žetoną. Jums lieka tiek taškų,
kiek varžybų gale liks žetonų. Jeigu likutis yra:
1: 10, 2: 15, 3: 25, 4: 35, 5: 50, 6: 50
GALUTINIS REZULTATAS
Galutinis rezultatas yra lygus sumai visų verčių taškų stulpeliuose.

Gracious Professionalism ® parodytas prie robotų žaidimo stalo:
BESIFORMUOJANTIS

PARODYTAS

VIRŠIJA LŪKESČIUS

2

3

4
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