
 

FIRSTⓇ LEGOⓇ League ametlikel rahvusvahelistel võistlustel osalemise konkursi        
tingimused Eesti meeskondade jaoks 
 

1. MTÜ Robootika on ametlik FIRSTⓇ LEGOⓇ League ja FIRSTⓇ LEGOⓇ League Jr.            
programmi partner Eestis, Lätis ja Moldovas. 

2. Ametlikud FIRSTⓇ LEGOⓇ League rahvusvahelised võistlused on heaks kiitnud         
FIRSTⓇ ja LEGO Education ning mille ametlikud kutsed Eestit esindama on jagamiseks            
saanud MTÜ Robootika. 

3. Kutsed jagatakse kahte gruppi: 
3.1. Euroopas või mujal toimuv rahvusvaheline võistlus, kuhu MTÜ Robootika         

koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga saadab käesoleva hooaja Eesti        
meistri. Kui meister loobub oma esindusõigusest, antakse õigus edasi pingereas          
järgmisele meeskonnale. 

3.2. Euroopas või mujal toimuv rahvusvaheline võistlus, kuhu saab kandideerida MTÜ          
Robootika poolt kehtestatud tingimustel ja korras. 

4. FIRSTⓇ LEGOⓇ League (edaspidi FLL) rahvusvahelisele võistlusele saamiseks tuleb         
esitada avaldus. Avalduse esitamise algus ja lõpp tähtaeg ning otsuse          
teatavakstegemise tähtaeg avaldatakse juhendajate koolitusel ja www.firstlegoleague.ee       
veebilehel. 

5. Avaldusega käib kaasas motivatsioonikiri, eelarve ja toetuse leidmise plaan. 
6. Rahvusvahelisele võistlusele minemise avalduse eelduseks on: 

6.1. Meeskond on osalenud vähemalt ühel kahest eelmisest FLL hooajast. 
6.2. Käesoleva hooaja meeskonna koosseisus peab olema vähemalt 40% algse         

meeskonna liikmetest. 
7. Juhul kui samale võistlusele kandideerib rohkem kui üks meeskond, siis eelistatakse           

meeskonda, kes ei ole antud tasemega võistlusel varem käinud ja kes on kahe viimase              
FLL hooaja jooksul saanud kas FLL Meistri karika või ühe põhikarikatest (Projekt,            
Põhiväärtused, Roboti disain, Robotimäng). Karikate kaal on järgnev: Meister I, Meister           
II, Põhikarikad I, Põhikarikad II. 
7.1. Kui kahe meeskonna karikate kaalud on võrdsed, siis pakutakse mõlemale          

meeskonnale alternatiivset rahvusvahelist võistlust. 
7.2. Kui meeskonnad ei jõua omavahel võistluse valikul kokkuleppele või         

alternatiivset võistlust ei ole, siis saab eelistatud võistlusele minna meeskond,          
kes saavutab käesoleva hooaja Eesti eelvoorus üldarvestuses kõrgema        
tulemuse. Üldarvestuse pingerida moodustub robotimängu, põhiväärtuste,      
projekti ning roboti disaini tulemusest. 

8. Valituks osutunud meeskondade nimed koos asutusega tehakse teatavaks        
www.firstlegoleague.ee veebilehel. 

9. Avaldused tuleb saata aadressile: fll@robootika.ee  
10. Eestit esindavate meeskondade ja MTÜ Robootika vahel sõlmitakse koostöölepe. 
11. Käesoleva konkursi kord kehtib kuni kehtetuks tunnistamiseni. 
12. MTÜ Robootika jätab endale õiguse teha käesoleva konkursi tingimustes muudatusi.  
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