
ROBOTIMÄNGU 
REEGLITERAAMAT

Hooaja toob teieni:



2 Robotimängu reegliteraamat



SUPERPOWEREDSM 3

FIRST® LEGO® League
Globaalsed sponsorid

Challenge programmi sponsorid



Robotidisain

RobotimängInnovatsiooni-
projekt

Põhiväärtused

4 Robotimängu reegliteraamat  I  Sissejuhatus

SUPERPOWEREDSM Robotimäng

Tere tulemast Qualcomm poolt toetatud 
FIRST ® ENERGIZESM hooaega. Selleaastane 
FIRST ® LEGO® League Challenge teemaks on 
SUPERPOWEREDSM. Teie meeskond töötab 
käsikäes väga paljude erinevate ülesannetega, 
millega valmistute osaks saama suurepärasest 
hooajast ja turniirist.

Kõik need neli FIRST LEGO League Challenge 
võrdväärset osa annavad igaüks 25% teie 
üldtulemusest.

Selle hooaja ülesandeks on koguda väljakult 
erinevate energiaallikate juurest energiaelemente 
ning jaotada need erinevate energia salvestamise 

või energia tarbimise kohtadesse.  Punkte antakse 
energiaelementide vabastamise ja õigesse sihtkohta 
viimise eest.

Sissejuhatus

Sissejuhatus

Vaadake lisa teadlase 

töövihikust. See juhatab 

meeskonda läbi kogu 

teekonna ning annab 

Innovatsiooniprojekti 

jaoks inspiratsiooni läbi 

projektisähvatuste.

Meeskonnad võivad 
kasutada SPIKE Prime äppi, 
et õppida roboti ehitamist ja 
programmeerimist.  Abiks 
oleme teile ette teinud ka 

missiooni number 5.
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Kuidas alustada

Vasak  
koduala

Parem 
koduala

Vasak 
käivitusala

Parem 
käivitusalala

Vaadake missiooninumbri järgi, kuhu üks või teine missioon on paigutatud.

Selleks, et saada osa täielikult juhendatud FIRST ® LEGO® League Challenge 
kogemusest, kasutage meeskonnas julgelt Teadlase Töövihikut ning juhendajana 
järgige Meeskonnakohtumiste abimeest.
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Ehitage oma missioonimudelid 
Missioonimudelite 
ehitusjuhendite järgi (p. 22-23). 

Otsustage, kas kasutate 
väljakumatti põrandal või vastava 
laua peal. Laua saab tellida 
RoboMikust või ise ehitada. 
Lauaehituse juhendid leiate p. 
24. 

Järgige väljaku ülesseadmise 
juhendit Väljakumati paigutus 
(p. 24), 3M™ Dual Lock™ 
takjakinnituste paigaldus 
(p. 25) ja Missioonimudelite 
ülesseadmine (p. 26-28). 

Õppige kuidas mängida! 
Lugege Reegleid (p. 16-21) 
ja Missioone (p. 7-15) ning 
vaadake ka sellehooaja videoid.

Tsekake, mis on Uut sellel 
aastal (p. 16), lugege 
Robotimängu Juhtprintsiipe 
(p. 6) ja hoidke veebi tulevatel 
väljakutse uuendustel silma peal.

Tutvuge käesoleva juhendiga. 
Leiate siit Kokkuvõtte (p. 16), 
Roboti sõidudiagrammi (p. 29), 
ja Skooritabeli (p. 30-31).

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Sissejuhatus

Robotimängu reegliteraamat  I  Sissejuhatus6

Robotimängu juhtpõhimõtted

Sõbralik professionaalsus

Sõbraliku professionaalsuse näitamine robotimängu laua kõrval
Kohtunik hindab iga meeskonna Sõbralikku 
Professionaalsust igal matšil eraldi. 

Sõbraliku Professionaalsuse punktid lisatakse 
meeskonna Põhiväärtuste hindamisel saadud 
maatriksile ning seeläbi saadakse Põhiväärtuste 
koondhinne. 

Alguses eeldatakse, et iga meeskond alustab 
Sõbraliku Professionaalsuse skooriga SAAVUTATUD 
(3 punkti). Kui kohtunik näeb, et meeskond tegi ekstra 
või üle ootuste, siis võib määrata ÜLEOOTUSTE (4 
punkti) või kui kohtunikule tundub, et meeskonnal on 
Sõbralikust Professionaalsusest veel ühsteist õppida, 
siis antakse skooriks ARENEV (2 punkti).

ARENEV SAAVUTATUD ÜLEOOTUSTE

2 3 4

Kui meeskond ei ilmu matšile, siis ei anta Sõbraliku 
Professionaalsuse eest ühtegi punkti. Samas kui 
meeskond ilmub küll matsile, aga robotit ei käivitata 
ja nad suudavad ära seletada, miks robotit ei saa 

käivitada, siis võib kohtunik anda neile 2, 3 või 4 
punkti Sõbraliku Professionaalsuse näitamise eest.

Meeskonna ülesandeks on 
koostöötades ehitada ja program-
meerida LEGO robot, mis suudab 
etteantud 2.5 minuti jooksul 
lahendada robotimängu matšis 
punktide kogumiseks missioone. 

Meeskond kasutab roboti startimiseks 
ühte kahest käivitusalast ning robot 
liigub väljakul üritamaks lahendada 
missioone meeskonna poolt ette 
antud järjekorras.

Robot on programmeeritud selliselt, 
et see tuleks tagasi ühte kahest 
kodualast. Kodualas võib meeskond 
robotit enne uuele missioonile 
saatmist igal ajal muuta.

Meeskonnal om matši alguses 6 
täpsusketast, mille eest saab punkte.
Kui meeskonnal tekib vajadus 
robot väljakult käsitsi koju tuua, siis 

käsitletakse seda kui katkestamist 
ning sellega kaotatakse üks ketas. 

Matši ajal võib ainult robot asju 
ühest kodualast teise viia. Kui robot 
katkestatakse, siis võib selle tõsta 
ükskõik kumba kodualasse.

Punktide saamiseks peab missioon 
olema tehtud ja nähtav matši 
lõpus, välja arvatud juhul, kui 
missioonikirjelduses on teistmoodi 
kirjas.

Meeskonnal on võimalik osaleda 
kolmes matšis, aga kirja läheb ainult 
parima matsi tulemus. 

he team expresses Core Values 
through Gracious Professionalism®. 
Kohtunikud järgivad meeskonna 
Sõbralikku Professionaalsust igal 
matšil.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Nüüd on aeg hakata mängima  
SUPERPOWEREDSM robotimängu! 
Missioonid on ülesanded 
punktide saamiseks. Missioonid 
on kirjeldatud selles sektsioonis, 
millega peab meeskond kursis 
olema.

Mõned missioonid on grupeeritud 
Energiateekondadeks, mis on 
kirjeldatud Teadlase töövihikus lk 9.

  Valge energiateekond on 
kirjeldatud sessioonis 1

 Sinine energiateekond on 
kirjeldatud sessioonis 2

 Kollane energiateekond on 
kirjeldatud sessioonis 3

	 Oranž	energiateekond	on	
kirjeldatud sessioonis 4

Vaadake punktisummat 
ametliku kalkulaatori abil 

Enne matši teeb kohtunik varustuse 
inspekteerimise.

Missioonid

SUPERPOWEREDSM Missioonid

VARUSTUSE INSPEKTEERIMINE

Kui matšieelsel vaatlusel mahub teie robot ja kogu teie varustus täielikult ühte käivitamisalasse ja pole kõrgem kui 
305mm, saate: 20

(Vaadake reeglit, Matši ülesehitus 1)

MISSIOONIDE NÄIDIS ÜLESEHITUS

Mudeli pilt Väljakul paiknemine

Missiooni taga olev jutt või taust.

Üldine missiooni kirjeldus (Ei 
kasutata punktide andmisel)

• Tavaline must tekst missiooni kirjelduses ütleb ära põhilised nõudmised: XX punkti on rasvases punases.
• Kui kohtunik näeb neid asju tehtavat või saavutamas: XX punkti nagu kirjeldatud.
Sinine kaldkiri näitab väga tähtsat nõudmist, varieeruvust või muud abistavat fakti.

Mõnikord pildid õpetavad sind 
näidispunktisummaga.

XX punktid on punases 
rasvases.

Mõnikord omab pilt selgitust, mis 
aitab paremini aru saada.

XX punktid on punases 
rasvases.

Pildid ei näita sulle kõiki punktide 
saamise juhtumeid vaid osa neist!

XX punktid on punases 
rasvases.

Robot 
Game 
Video

Missioonid
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Missioon 01 INNOVATSIOONIPROJEKTI MUDEL

O1
See mudel võiks kuidagi 
demonstreerida teie 
innovatsiooniprojekti.

Toimetage oma innovatsiooni-
projekti mudel vesiniku jaama 
sihtkohta.

• Kui teie innovatsiooniprojekti mudel on kasvõi osaliselt vesiniku jaama sihtkohas: 10
Disainige ja võtke oma innovatsiooniprojekti mudel matšile kaasa. Punktide saamiseks peab:
• See olema tehtud vähemalt kahest valgest LEGO klotsist.
• See olema mõõtmetelt vähemalt 4 LEGO punni pikkune vähemalt ühes suunas.

10 10

Missioon 02 ÕLIPLATVORM

O2

Õli on taastumatu energiaallikas, 
mida kasutatakse sõidukitele 
kütuse loomiseks.

Pumbake õli selliselt, et 
kütusemahutid laetakse 
kütuseveokisse ja seejärel 
toimetage kütuseveok 
kütusejaama.

• Kui kütuse element on kütuseveokis: 5 IGA EEST
• Boonus: Kui vähemalt üks kütusemahuti on kütuseveokis ja veok on kasvõi osaliselt üle kütusejaama sihtmärgi: 

10 LISATUD

5 + 5 5 + 10
(1 kütusemahuti sees)

5 + 5 + 5 + 10
(3 kütusemahutit sees)

M
issioonid
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Missioon 03 ENERGIA SALVESTAMINE

O3

Uued tehnoloogiad aitavad 
meil elektrienergiat salvestada. 
Energia salvestatakse hilisemaks 
kasutamiseks kinnises korpuses 
kuumutatud vulkaanilistes kivimites

Laadige energiaelemendid energia 
salvestamise mahutisse ja seejärel 
vabastage riiulilt salvestatud 
energiaelement mudeli alla.

• Kui energiaelement on täielikult energia salvestamise mahutis (maksimaalselt 3): 10 IGA EEST
• Kui energiaelement on täielikult vabastatud energia salvestamise riiulilt: 5
Ükski salvestamise mahutisse asetatud energiaelement ei tohi matši lõpus puutuda meeskonna varustust.

10 10 + 10 + 10 10 + 10 + 10 + 5

Missioon 04 PÄIKESEPARK

O4

Päikese energia salvestatakse 
uusimate päkeseenergia 
tehnoloogiate abil ning seejärel 
genereeritakse elektrienergiat. 

Alustage energiaelementide 
ümberjaotamist matil nende 
esialgse asukoha muutmisega.

• Kui energiaelement on täielikult eemaldatud selle stardiringi seest: 5 IGA EEST
• BOONUS: Kui kõik kolm energiaelementi on eemaldatud nende stardiringide seest: 5 LISATUD

5 5 + 5 5 + 5 + 5 + 5
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Missioon 05 NUTIKAS VÕRK

O5

Nutikad võrgud kasutavad 
erinevatest energiaallikatest 
tulnud elektrienergiat ja levitavad 
seda edasi vastavalt kasutajate 
vajadustele. 

Nutika võrgu ühenduse 
kinnitamiseks teise väljakuga 
tõstke	oma	väljakupoole	oranž	
ühenduspesa üles.

• Kui teie väljakupoole oranš ühenduspesa on täielikult üles tõstetud: 20
• Boonus:	Kui	mõlema	meeskonna	oranž	ühenduspesa	on	täielikult	üles	tõstetud:	10 LISATUD
Nutika võrgu mudel ei tohi matši lõpus puutuda meeskonna varustust.

0 20 20 + 10

Missioon 06 HÜBRIIDAUTO

O6

Hübriidautod kasutavad 
kombineeritud energiaallikaid, 
mida saab kas siis laadida või täita 
kütusejaamas. 

Hübriidauto laadimiseks sisestage 
sellesse hübriidelement. 

• Kui hübriidauto ei puuduta enam rampi: 10
• Kui hübriidelement on hübriidauto sees: 10

0 10 10 + 10

M
issioonid
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Missioon 07 TUULETURBIIN

O7

Tuulest saadud taastuvenergiat 
kasutatakse tuuleturbiini labade 
liigutamiseks ja elektrienergia 
genereerimiseks.

Vabastage energiaelemendid 
tuuleturbiini seest.

• Kui energiaelement ei puuduta enam tuuleturbiini: 10 IGA EEST

10 10 + 10 10 + 10

Missioon 08 TELEVIISORI VAATAMINE

O8

Energia tarbimine on osaks meie 
igapäevaelust, näiteks televiisori 
vaatamine. 

Tõstke televiisori ekraan üles ning 
liigutage energiaelement televiisori 
pesasse. 

• Kui televiisor on täielikult üles tõstetud: 10
• Kui energiaelement on täielikult televiisori rohelises pesas: 10
Televiisori vaatamise mudel ning televiisori roheline pesa ei tohi matši lõpus puutuda meeskonna varustust.

10 10 10 + 10
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Missioon 09 DINOSAURUSE MÄNGUASI

O9

Elektrilised seadmed, sh 
mänguasjad vajavad töötamiseks 
energiat. Taaslaetavad akud on 
palju jätkusuutlikumad kui tavalised 
patareid.

Dinosauruse mänguasja 
käivitamiseks lisage selle sisse 
energiaelement või taaslaetav aku.

• Kui dinosauruse mänguasi on täielikult vasakus kodualas: 10
• Kui dinosauruse mänguasja kaas on täielikult suletud:

• Ja selle sees on energiaelement: 10
• Või selle sees on taaslaetav aku: 20

10
(Tühi)

20
(Taaslaetav aku sees)

10
(Energiaelement sees)

Missioon 10 ELEKTRIJAAM

1O

Elektrienergia nõudlus on 
tänapäeval väga suur ning paljud 
erinevad energiaallikad aitavad 
seda nõudlust täita.

Vabastage elektrijaamast kolm 
energiaelementi.

• Kui energiaelement ei puuduta enam elektrijaama: 5 IGA EEST
• Boonus: Kui kõik kolm energiaelementi ei puuduta enam elektrijaama: 10 LISATUD

5 5 + 5 5 + 5 + 5 + 10

Robotimängu reegliteraamat  I  Missioonid

M
issioonid
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Missioon 11 HÜDROELEKTRI TAMM

11
Veehoidlast vabastatud vesi paneb 
turbiini ratta tööle, mis omakorda 
genereerib elektrit. 

Energiaelemendi vabastamiseks 
saatke vee element hüdroelektri 
tammi kohalt turbiini ratta peale.

• Kui energiaelement ei puuduta enam hüdroelektri tammi: 20

0 0 20

Missioon 12 VEEHOIDLA

12
Tammist ülevalpool olev jõevesi 
hoiustatakse veehoidlas. Kui 
elektrit on tarbimisest üle, siis 
pumbatakse veehoidla täitmiseks 
jõe alumisest otsast vesi tagasi 
üles veehoidlasse.

Asetage enne tammi jõe ülemisest 
ja alumisest osast silmustega 
vee elemendid veehoidlasse  või 
punaste konksude otsa.

• Kui silmusega vee element on täielikult veehoidlas ja puudutab matti: 5 IGA EEST
• Kui silmusega vee element on paigutatud ühe punase konksu otsa: 10 IGA KONKSU EEST
Silmusega vee elemendi silmus võib veehoidlast väljas ulatuda.
Veehoidlas või punase konksu otsas olev silmusega vee element ei tohi puutuda matši lõpus meeskonna 
varustust.

5 + 10 5 + 10 5 + 10
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M
issioonid

Missioon 13 POWER TO X TEHNOLOOGIA

13
Taastuvenergia ülejääki saab 
kasutada vee muutmiseks 
vesinikgaasiks, mida saab kuni 
vajaminevani hoida mahutites.

Viige energiaelemendid 
vesinikujaama sihtmärgile.

• Kui energiaelement on täielikult vesinikjaama sihtmärgis (maksimaalselt kolm): 5 IGA EEST

5 + 5 5 + 5 + 5 5 + 5 + 5

Missioon 14 MÄNGUASJATEHAS

14
Erinevate toodete, näiteks 
mänguasjade tootmiseks 
kasutavad tehased väga palju 
energiat.

Toimetage energiaelement 
mänguasjatehase mahutisse ning 
vabastage väike dinosauruse 
mänguasi. 

• Kui energiaelement on vähemalt osaliselt mänguasjatehase taga asuvas pesas (või punases punkris) 
(maksimaalselt kolm): 5 IGA EEST

• Kui väike dinosauruse mänguasi on vabastatud: 10
Mänguasjatehasesse asetatud energiaelemendid ei tohi matši lõpus puutuda meeskonna varustust.

5 + 5 5 + 5 + 5 5 + 5 + 5 + 10



SUPERPOWEREDSM 15

M
is

si
oo

ni
d

Missioon 15 TAASLAETAV AKU

15
Elektrienergiat saab salvestada 
akudesse, aga nende tootmine 
nõuab palju energiat.

Toimetage energiaelemendid 
taaslaetava aku sihtmärki.

• Kui energiaelement on täielikult taaslaetava aku sihtmärgis (maksimaalselt kolm): 5 IGA EEST
Taaslaetav aku ei ole siin energiaelement. 
Taaslaetava aku sihtmärgis olevad energiaelemendid ei tohi puutuda matši lõpus meeskonna varustust.

0 5 5 + 5 + 5

TÄPSUSKETTAD

Alustate matši kuue täpsuskettaga koguväärtusega 50 punkti. Kohtunik hoiab neid enda käes. Kui te katkestate 
roboti väljaspool koduala, siis kohtunik eemaldab ühe täpsusketta. Saate punkte matši lõpus allesjäänud 
täpsusketaste järgi. Kui täpsusketaste arvuks on:
1: 10,  2: 15,  3: 25,  4: 35,  5: 50,  6: 50

(Vaadake reeglit, Väljaspool koduala 1 ja 2)
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TÄ H T I S !
Robotimängu sõnastus tähendab täpselt seda, kuidas on öeldud 

Kui detaili pole mainitud, siis pole vahet. 

Kui tekib olukord, mil kohtunikul on raske otsust langetada, siis 

saab meeskond kahtlusest kasu saamise. Tekst omab pildist 

suuremat tähtsust. (Videotel ja e-mailidel pole punktide andmisel 

üldse kaalu.)

Kui mõni reegel, missioon või väljaku ülesseadmine vajab 

täpsustust või selgitust, siis tehakse seda hooaja 

vältel Väljakutse Uuendustes. Need uuendused 

asendavad materjalides algupärase info. Turniiril 

on lõppsõna peakohtunikul.

• Nüüd on kaks koduala ja kaks 
käivitusala, kust robotit käivitada. 

• Korraga võib väljaku kõrval olla 
kuni neli tehnikut, kaks kummagi 
koduala juures. 

• Reeglid on ümber kirjutatud 
nende kahe muudatuse tõttu.
Seega palun lugege uusi reegleid 
väga tähelepanelikult.

• Varustus: Kõik mille meeskond 
matšile kaasa võtab. (Vaata 
“Varustus” sektsiooni rohkemate 
detailide jaoks.)

• Väljak: See koosneb väljaku 
seintest ja kõigest mis nende 
sisse jääb. Väljakumatt, 
missioonimudelid ning koduala on 
väljaku osadeks. 

• Katkestamine: Kui peale 
käivitamist tehnik või miski muu 
katsub robotit. 

• Käivitamine: Kui tehnik käivitab 
roboti autonoomseks liikumiseks 
täielikult käivitamisalas. 

• Matš: 2.5 minutit, mille jooksul 
robot lahendab punktide 
saamiseks niipalju missioone kui 
võimalik.

• Missioon: Koosneb ühest või 
mitmest ülesandest, millega 
punkte teenida. Meeskonnad 
võivad missioone lahendada 
suvalises järjekorras ja 
kombinatsioonis.

• Täpsuskettad: Kuus punast 
LEGO ketast, mille leiate 

selleaastase väljakutse karbist. 
Need on väärt punkte, kuid mõnes 
olukorras võib kohtunik neid 
ükshaaval eemaldada. (Vaata 
lisaks sektsiooni “Väljaspool 
koduala”) 

• Robot: Teie kontroller ja sellega 
kombineeritud varustus, mis on 
sinna käsitsi pandud ja mis ei ole 
mõeldud sealt niisama ära tulema, 
va kui käega eemaldada.

• Tehnikud: Meeskonnaliikmed, 
kes seisavad väljaku kõrval ja kes 
tegelevad robotiga matsi ajal.

Reeglid

Sellel aastal uut

Kokkuvõte

Reeglid

Challenge 

Updates
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ENNE MATŠI  |  VARUSTUS

Kontroller
Maksimaalselt üks selline 

matši kohta.

Mootorid
Maksimaalselt 4(igas 

variandis) matši kohta.

Andurid
Ainult puute/jõu, värvi, 

kauguse/ultraheli ja güro 
andurid on lubatud (suvaline 

kombinatsioon ja arv) ühe 
matši kohta.

Varustuseks loetakse kõike, mis 
meeskond matsile kaasa toob, sh robot, 
selle lisad, muud abivahendid ning 
meeskonna Innovatsiooniprojekti mudel. 
See sektsioon seletab, millest robotit ja 
selle lisasid ehitada tohib.

Kogu varustus peab olema tehtud 
LEGO ehitusjuppidest ja need peavad 
olema tehasekonditsioonis. 
Erand: LEGO nööri ja torusid võib 
lõigata sobivasse pikkusesse.

Mitteelektrilised LEGO jupid võivad 
olla igasugustest komplektidest. Neid 
võib kasutada niipalju kui soovi on.

Elektriline LEGO varustus võib olla 
ainult selline nagu on kirjeldatud 
allpool. (LEGO® Education SPIKETM 
Prime on välja toodud, aga LEGO® 
Education SPIKETM Essential, 
MINDSTORMS® EV3, MINDSTORMS 
Robot Inventor ja sarnased NXT ning 
RCX on samuti lubatud)

1.

2.

3.

Meeskond võib kasutada LEGO 
juhtmeid, ühte kontrolleri akut või 6 AA 
patareid ja ühte microSD kaarti.

Meeskonnad võivad kasutada 
igasugust tarkvara või 
programmeerimiskeelt. Robot peab 
matši ajal olema autonoomne. 
Kaugjuhtimispuldi kasutamine 
igasugusel moel on keelatud.

Meeskond võib kaasa võtta ühe 
paberilehe koduala kohta, kuhu on 
peale märgitud programmide järjekord 
jne. Seda ei loeta meeskonna 
varustuse hulka.

Lisa või oma missioonimudelid ei ole 
lubatud.

4.

5.

6.

7.
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Reeglid

ENNE MATŠI  |  MATŠI ÜLESEHITUS

Koduala

Vasak käivitusala

Parem käivitusala

Üritustel on matšid ametlikel 
võistlusväljakutel. Enne matši algust peab 
meeskond läbima matšieelse läbivaatuse 
ja asetama oma varustuse paika.

Kogu meeskonna varustus peab 
mahtuma kahte käivitusalasse, mille 
mõtteline kõrgus on 305mm. Samas 
kui meeskond suudab kogu varustuse 
paigutada ainult ühte käivitusalasse, 
mille mõtteline kõrgus on 305mm, siis 
teenib meeskond 20 punkti.

Meeskondadele pole ette nähtud 
eraldi hoiustamisala. Hoiustamislauad 
või kärud pole lubatud. Kõik peab 
asetsema laual või tehnikute käes. 
Väljakumatist üle jäänud vabad alad 
võib kasutada varustuse hoidmiseks. 
Nende suurus on hinnanguliselt 
171mm korda 1143mm (tegelikud 
mõõtmed võivad natukene erineda). 
Laual olev varustus võib laua 
vasakust ja paremast äärest üle olla.

Kui meeskond on matšieelse 
inspektsiooni edukalt läbinud, 
antakse neile paar minutit asjade 
ülesseadmiseks. Nad alustavad 
oma varustuse ja lahtiste 
missioonimudelite paigutamisega 
kahe koduala vahel. (Mõni 

missioonimudel PEAB matši alguses 
olema kindlas kodualas. Vaata lisainfo 
saamiseks “Väljaku ülesseadmise” 
sektsiooni. Seejärel asetavad nad 
roboti soovitud käivitusalasse. 
Ülejäänud aega võib kasutada roboti 
ja varustuse paigutamiseks, sensorite 
kalibreerimiseks või paluda kohtunikul 
väljak üle vaadata. 

Meeskonnaliikmed tuleb jaotada 
siis kahte gruppi ja kumbki grupp 
asetada ühele poole koduala 
juurde (vasakule ja paremale). 
Need meeskonnaliikmed ei tohi 
matši ajal pooli vahetada. Kui 
võimalik, siis asetage kaks tehnikut 
kummagi koduala juurde. Teised 
meeskonnaliikmed peavad hoidma 
distantsi. Meeskonnal ei tohi kummagi 
koduala juures korraga olla rohkem 
kui 2 tehnikut, aga tehnikuid võib 
oma poolel igal ajal vahetada. Kehtib 
siiski reegel, et tehnikud EI TOHI pooli 
vahetada.

1.

2.

3.

4.
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MATŠI AJAL  |  KODUALAS

Koduala on meeskonna nn turvaala.

Koduala on jaotatud kahte osasse. 
Kummalgil osal on oma käivitusala.

Tehnikud võivad oma käsi roboti, 
varustuse ja missioonimudelit juures 
kasutada ainult siis kui need on 
täielikult kodualas.

Kui käivitatakse:

• Tehnikud ei tohi miskit hoida 
liikumises.

• Robot ja asjad, mida see liigutama 
hakkab peab mahtuma täielikult 
käivitusalasse

Tehnikud ei tohi midagi väljaspool 
oma koduala puutuda või oma 
tegevusega mõjutada väljaspool seda 
ala, va roboti katsumine. 

Peale igat käivitust võiksid tehnikud 
ära oodata roboti täieliku saabumise 
tagasi kodualasse, enne kui nad selle 
töö katkestavad. (Rohkem infot saad 
“Väljaspool koduala”.)

1.

2.

3.

4.

5.
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MATŠI AJAL  |  KODUALAST VÄLJASPOOL

Rules

Kui tehnikud katkestavad roboti töö, 
siis tuleb see taaskäivitada. Kui see 
katkestamine toimus isegi osaliselt 
väljaspool koduala, siis kaotab 
meeskond ühe täpsusketta. 

Siin on kirjas, mis saab robotist peale 
katkestamist.

• Kui robot oli osaliselt kodualast 
väljas: Tooge robot tagasi sellesse 
kodualasse.

• Kui robot oli täielikult kodualast 
väljas: Tooge robot tagasi enda 
poolt valitud kodualasse.

Siin on kirjas, mis juhtub robotiga 
kaasas olnud varustuse või 
missioonimudelitega, kui robot 
katkestati väljaspool koduala (isegi 
osaliselt).

• Kui see objekt oli käivitamisel 
robotiga koos: Jätke endale! 
Võtke koos robotiga tagasi.

• Kui see objekt saadi peale roboti 
käivitamist: Andke see objekt 
matši lõpuni kohtuniku kätte hoiule.

Erand: Kui meeskond ei plaani oma 
robotit enam taaskäivitada, siis võivad 
nad roboti peatada ning sellega 
ei kaasne täpsusketta äravõtmist. 
Robot ning sellega kaasas olnud 
asjad peavad jääma sinna, kus 
robot katkestati. Kui varustus või 
missioonimudel kukub väljaspool 
koduala maha, siis tuleb see sinna 
jätta.

• Kui see jääb täielikult kodualast 
välja: jääb selliselt sinna kuniks 
robot seda muudab. 

• Kui see jääb osaliselt 
kodualasse: jääb see sellisena 
sinna kuniks robot seda muudab 
või alternatiivina võb meeskond 
selle käega eemaldada. Kui selleks 
objektiks oli missioonimudel, siis 
tuleb see matši lõpuni kohtuniku 
kätte anda või kui see oli mingi 

varustuse osa, siis tuleb see 
võtta vastavasse kodualasse ja 
kaotatakse üks täpsusketas.

Meeskonnad ei tohi katki rebida 
Takjakinnitust (Dual Lock), 
võtta lahti missioonimudeleid 
või missioonimudeleid lõhkuda. 
Meeskonnad ei tohi robotit katkestada 
sellisel viisil, mis annab neile punkte. 
Selliselt teenitud punktid ei lähe 
arvesse.

Meeskonnad ei tohi vastaspoole 
väljakut ega robotit segada, va 
juhul, kui missioon seda eraldi 
lubab (nt ühismissioon). Punktid, 
mis sellega saavutati või vastaselt 
ära võeti lähevad automaatselt 
vastasmeeskonnale.

1.

3.

4.



VARUSTUSE KONTROLL

Matšieelses kontrollis suudab meeskond kogu varustuse paigutada ainult ühte 

käivitusalasse, mille mõtteline kõrgus on 305mm.
20

20
10 LISATUD

10
10

10
MISSIOON 01 INNOVATSIOONIPROJEKTI MUDEL

Kui teie innovatsiooniprojekti mudel on kasvõi osaliselt vesiniku jaama sihtkohas:

Disainige ja võtke oma innovatsiooniprojekti mudel matšile kaasa. Punktide saamiseks peab:

• See olema tehtud vähemalt kahest valgest LEGO klotsist.

• See olema mõõtmetelt vähemalt 4 LEGO punni pikkune vähemalt ühes suunas.

5 IGA EEST

10 LISATUD

10
10

10 IGA EEST

MISSIOON 02 ÕLIPLATVORM

Kui kütuse element on kütuseveokis:

Boonus: Kui vähemalt üks kütuse element on kütuseveokis ja veok on kasvõi osaliselt 

üle kütusejaama sihtmärgi:

MISSIOON 03 ENERGIA SALVESTAMINE

Kui energiaelement on täielikult energia salvestamise mahutis (maksimaalselt 3):

Kui energiaelement on täielikult vabastatud energia salvestamise riiulilt: 5

Ükski salvestamise mahutisse asetatud energiaelement ei tohi matši lõpus puutuda meeskonna 

varustust.

10 IGA EEST

5 IGA EEST
MISSIOON 04 PÄIKESEPARK

Kui energiaelement on täielikult eemaldatud selle stardiringi seest:

Boonus: Kui kõik kolm energiaelementi on eemaldatud nende stardiringide seest:

MISSIOON 05 NUTIKAS VÕRK

Kui teie väljakupoole oranš ühenduspesa on täielikult üles tõstetud:

Boonus: Kui mõlema meeskonna oranž ühenduspesa on täielikult üles tõstetud:

Nutika võrgu mudel ei tohi matši lõpus puutuda meeskonna varustust.

MISSIOON 06 HÜBRIIDAUTO

Kui hübriidauto ei puuduta enam rampi:

Kui hübriidelement on hübriidauto sees:

MISSIOON 07 TUULETURBIIN

Kui energiaelement ei puuduta enam tuuleturbiini:

MISSIOON 08 TELEVIISORI VAATAMINE

Kui televiisor on täielikult üles tõstetud:

Kui energiaelement on täielikult televiisori rohelises pesas:

Televiisori vaatamise mudel ning televiisori roheline pesa ei tohi matši lõpus puutuda 

meeskonna varustust.

5 LISATUD

SKOOR

Tiim: # Matš: Kohtunik: Laud:

TIIMI INITSIAALID:

Sõbralik professionaalsus® näidatud robotimängu väljaku juures:

ARENEV
SAAVUTATUD

ÜLEOOTUSTE

2
3

4

LÕPPSKOOR

Lõppskoori annab skooritabelis olevate numbrite summa.

10
MISSIOON 09 DINOSAURUSE MÄNGUSASI

Kui dinosauruse mänguasi on täielikult vasakus kodualas: 

Kui dinosauruse mänguasja kaas on täielikult suletud:

• Ja selle sees on energiaelement:

• Või selle sees on taaslaetav aku:

10
20

5 IGA EEST

10 LISATUD

20

5 IGA EEST

5 IGA EEST

MISSIOON 10 ELEKTRIJAAM

Kui energiaelement ei puuduta enam elektrijaama:

Boonus: Kui kõik kolm energiaelementi ei puuduta enam elektrijaama:

MISSIOON 11 HÜDROELEKTRI TAMM

Kui energiaelement ei puuduta enam hüdroelektri tammi:

MISSIOON 12 VEEHOIDLA

Kui silmusega vee element on täielikult veehoidlas ja puudutab matti:

Kui silmusega vee element on paigutatud ühe punase konksu otsa:
10 IGA 
KONKSU EEST

Silmusega vee elemendi silmus võib veehoidlast väljas ulatuda. 

Veehoidlas või punase konksu otsas olev silmusega vee element ei tohi puutuda matši lõpus 

meeskonna varustust.

MISSIOON 13 POWER-TO-X TEHNOLOOGIA

5 IGA EEST

10

Kui energiaelement on täielikult vesinikjaama sihtmärgis (maksimaalselt kolm):

MISSIOON 14 MÄNGUASJATEHAS

Kui energiaelement on vähemalt osaliselt mänguasjatehase taga asuvas pesas (või 

punases punkris) (maksimaalselt kolm):

Kui väike dinosauruse mänguasi on vabastatud:

Mänguasjatehasesse asetatud energiaelemendid ei tohi matši lõpus puutuda meeskonna 

varustust.

MISSIOON 15 TAASLAETAV AKU

Kui energiaelement on täielikult taaslaetava aku sihtmärgis (maksimaalselt kolm): 5 IGA EEST

Taaslaetav aku ei ole siin energiaelement.

Taaslaetava aku sihtmärgis olevad energiaelemendid ei tohi puutuda matši lõpus meeskonna 

varustust.

TÄPSUSKETTAD

Alustate matši kuue täpsuskettaga koguväärtusega 50 punkti. Kohtunik hoiab neid enda käes. Kui te 

katkestate roboti väljaspool koduala, siis kohtunik eemaldab ühe täpsusketta. Saate punkte matši 

lõpus allesjäänud täpsusketaste järgi. Kui täpsusketaste arvuks on:  

1: 10,  2: 15,  3: 25,  4: 35,  5: 50,  6: 50
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Leidke punktileht lehekülgedelt 
30-31.

PEALE MATŠI  |  SKOORIMINE

Ru
le

s

Matš lõppeb peale 2,5 minuti 
täissaamist. Tehnikud peavad siis 
roboti peatama ja nad ei tohi muud 
midagi väljakul puudutada. Seejärel 
hakatakse punkte lugema.

Punktide saamiseks peab missiooni 
lahendus olema nähtav matši lõpus. 
Välja arvatud juhul, kui missioonis on 
teistmoodi öeldud või kindel meetod 
on kirjeldatud.

Kui kuskil on mainitud “täielikult sees”, 
siis loetakse selleks ala, jooni ning 
õhku selle ala kohal, välja arvatud 
juhul kui missioonis on teistmoodi 
kirjeldatud

Kui meeskond ei suuda robotit 
käivitada, on siiski võimalus teenida 
punkte Sõbraliku Professionaalsuse 
ees. Sellisel juhul peab meeskond 
siiski matšil kohal olema ning suutma 
selgitada, miks selline olukord tekkis.

Kohtunik paneb meeskonnaga koos 
punktid! Kui meeskond on rahul, 
siis lähevad punktid ametlikuks. Kui 
tegib kaheldav olukord, siis teeb 
peakohtunik lõpliku otsuse. Auhinna 
või edasipääsu saamise otsustab 
kolmest matšist parim tulemus. 
Kui kaks meeskonda on viigis, siis 
vaadatakse nende teist ja kolmandat 
tulemust.

1.

2.

3.

4.

5.
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Missioonimudelid
Missioonimudelite 
ehitamiseks kasutage 
Väljakutse karbis 
olevaid LEGO juppe 
ning missioonimudelite 
ehitusjuhendeid. 
Robot kasutab 

missioonimudeleid 
punktide saamiseks. 
Missioonimudeleid 
võib ehitada Teadlase 
töövihiku 1 - 4 tunni 
raames või ka varem.

Tähelepanu: On 
äärmiselt tähtis ehitada 
missioonimudeleid 
võimalikult täpselt, sest 
vigaste mudelitega 
ettevalmistamine võib 
turniiril hulga probleeme 
kaasa tuua! Ehitage 
missioonimudeleid 
meeskonnaga ja kontrollige 

üksteise tööd.

Model Building Instructions

Nüüd on aeg ehitama hakata. Olgu teil lõbus ja ehitage hoolega!
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Missioonimudelite ehitusinformatsioon

Koti number Koti sisu Missiooni number

  Valge energia teekond (Ehitatakse tund 1)

7 Tuuleturbiini mudel 07

4 Energia salvestamise mudel 03

8 Televiisori vaatamise mudel 08

  Sinise energia teekond (Ehitatakse tund 2)

12 Veehoidla mudel ja 3x silmusega vee-elementi 12

11 Hüdroelektri tammi mudel 11

13 Mänguasjatehase mudel 14

  Kollase energia teekond (Ehitatakse tund 3)

2 Õliplatvormi mudel 02

3 Kütuseauto mudel 02

6 Hübriidauto ja rambi mudel 06

	 	 Oranži	energia	teekond	 (Ehitatakse	tund	4)

10 Elektrijaama mudel 10

5 Nutika võrgu mudel 05

9 Dinosauruse mänguasja mudel 09

  Muud 

1 12x energia elementi, 3x kütuse elementi, 1x vee element, 1x 
hübriid element, 1x taaslaetav aku

Mitmed missioonid

14 Innovatsiooniprojekti klotsid 01

15 Disaini elemendid ekraani seinale 03

16 Täpsuskettad N/A

16 Juhendaja märgid ning hooaja plaadid N/A
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Väljaku ülesehitus

Väljaku ülesehitus

Väljakumati asetsemine

Ilma väljakupiireteta võib vabalt 
harjutada, aga meeles tuleb pidada, et 
võistlusväljakutel on piirded. Kindlasti 
märkige ilma piireteta harjutamisel ära 
koduala mõõtmed/
piirjooned, et 
näeksite, kuidas 
robot käitub ja 
kuidas mahub. 

PANE TÄHELE: Võistlustel 

teevad vabatahtlikud kõik 

endast oleneva, et väljakud 

oleksid ideaalsed. Samas 

tuleb robotit ehitades 

meeles pidada, et siiski 

võib ka turniiriväljakutel olla 

ebatasasusi või muutuvad 

valgusolud. 

TurniiriväljakudHarjutusväljak

Ülemine

Alumine

Pa
re

m

Va
sa

k

Y

X X

Table Building Instructions

Veenduge, et väljaku alusel ei oleks 
konarusi. Vajadusel lihvige need 
maha ja puhastage tolmuimejaga.

Rullige väljakumatt puhtaks tehtud 
väljakule ning asetage see selliselt 
nagu kirjeldatud allpool. Ärge voltige 
matti kokku, ega murdke rulli keeratud 
matti.

Libistage matt alumise seina vastu 
ning asetage see väljaku keskele. 

Pisike vahe võib jääda ülemisse 
serva, umbes 6mm. Kui alusväljaku 
mõõdud on õiged, siis peaks väljakule 
väljakumati paremasse ja vasakusse 
serva jääma umbes 171 mm, ehk 
koduala peaks olema 171 mm x 1143 
mm.

VALIKULINE – Selleks, et väljakumatt 
oleks paremini paigal, võib lisada 
peenikese musta teibi mati parema ja/
või vasaku piirdejoone peale.

1.

2.

3.
4.
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3M™ DUAL LOCK™ TAKJAKINNITUSTE PAIGALDAMINE

Mudelite kinnitamiseks väljakule leiate oma võistluskomplektist vastavad 
3M takhakinnituste lehe. Takjakinnitus on väga tähtis mudelite osa, sest 
halvasti kinnitatud mudelitega on raske missioone lahendada.

MUDELITE KINNITAMINE – Matil olevad X-iga märgitud ruudukesed määravad ära takjakinnituste asukoha. 
Pange takjakinnitused selliselt nagu näidatud ning tehke seda hoolega. Kui asetate mudelit takjakinnituse 
peale, siis suruge seda võimalikult alt, mitte mudeli pealt, sest muidu võite mudeli lihtsasti puruks teha. Mudeli 
eemaldamiseks takjakinnituselt sikutage seda võimalikult alt.

Samm 1: Esmalt asetake 
takjakinnitus kleepjas pool allpool.

Samm 2: Seejärel asetage 
teine takjakinnitus kleepjas külg 
ülevalpool.

Samm 3: Asetage mudel paika ja 
suruge alla.

ELEMENDID 

Elemendid vasakult paremale: 
• Energia (12x)
• Kütuse (3x) 
• Hübriidi (1x)
• Taaslaetava aku (1x) 
• Vee (1x)
• Silmusega vee (3x)

Vaata missioone

02-04   ja  06-15

INNOVATSIOONI- 
PROJEKTI KLOTSID

LEGO elemendid, mille leiate 
kotist nr 14 ja millega saate 
oma Innovatsiooniprojekti 
prototüüpida.

Vaata missiooni

01

DISAINIMISE PLAADID

Plaadid, mille leiate kotist 
nr 15. Neid saate kasutada 
oma meeskonna disainiseina 
ülesande juures, mille leiate 
sessioonist nr 3. Seda saate 
kasutada energiasalvestamise 
mudeli juures.

Vaata missiooni

03
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Missioonimudelite ülesseadmine

VäljaKu ülesehitus

KODUALA

Asetage 
innovatsiooni- 
projekti mudel ühte 
kahest kodualast.

Asetage 
dinosauruse 
mänguasi 
paremasse 
kodualasse..

Vaata missioone

01   ja  09

ENERGIA SALVESTAMINE

Tray

Energy 
Unit

Asetage 
energiaelement 
(Energy unit) salve 
(Tray) ja lükake 
see lõpuni sisse.

Display Wall

Meeskonnad 
võivad turniiril 
oma kuvaseina 
(Display Wall) 
kasutada. Vastasel 
juhul kasutatakse 
tavalist valget 
seina.

Vaata missiooni
03

ÕLIPLATVORM

Fuel Truck

Hopper
3x Fuel 
Units

Tõstke lükand 
(Slider) üles, 
liigutage 
kütuseveoki 
oma kohta ning 
laske lükand 
vaikselt veoki 
peale. Laadige 
kolm kütuse 
elementi punkrisse 
(Hopper).

Slide Vaata missiooni
02

PÄIKESEPARK

3x Energy Units

Asetage 3 
energiaelementi 
vastavalt.

Vaata missiooni
04

NUTIKAS VÕRK

Orange 
Connector

Red 
Activator

Lükake punane 
aktivaator täielikult 
sisse.

Vaata missiooni
05
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HÜBRIIDAUTO

Hybrid 
Unit

Hybrid 
Car

Ramp

Asetage 
hübriidelement ja 
hübriidauto oma 
kohale, selliselt, 
et auto tagumised 
rattad oleksid 
rambi taga kinni.

Vaata missiooni
06

TELEVIISORI VAATAMINE

Television

Energy 
Unit

Asetage energia 
element televiisori 
alla. Suruge 
telekas maha ja 
tõmmake punane 
diivan täielikult 
välja.

Red 
Sofa Vaata missiooni

08

TUULETURBIIN

Red 
Activator

3x Energy
Units

Tõmmake punane 
aktivaator täielikult 
välja. Laadige 3 
energia elementi 
punkrisse nii nagu 
näidatud.

Slide 
Hopper

Vaata missiooni
07

ELEKTRIJAAM

3x Energy Units

Laadige 3 energia 
elementi ning 
tõmmake punane 
kang alla nii nagu 
näidatud.

Red 
Bar

Vaata missiooni
10
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Väljaku ülesehitus

Missioonimudelite ülesseadmine

HÜDROELEKTRI TAMM

Black Arm

Energy Unit

Asetage energia 
element mudeli all 
oleva turbiini ratta 
suure musta õla 
ette. Laadige vee 
element punkrisse. 

Hopper

Water 
Unit Vaata missiooni

11

MÄNGUASJATEHAS

Tõstke must kang 
üles ja suruge 
väike dinosauruse 
mänguasi selliselt, 
et see asetseb 
musta kangi taga.

Lever

Mini Dinosaur Toy

Vaata missiooni

14

VEEHOIDLA

3x Looped 
Water Units

2 Red 
Hooks

Water Reservoir 
Frame

Asetage veehoidla 
raam ja kolm 
silmusega vee 
elementi vastavalt.
Silmused peavad 
olema asetatud 
väljakul olevate 
joontega kohakuti.

Vaata missiooni

12

TAASLAETAV AKU

Rechargeable Battery

Asetage taaslaetav 
aku vastavalt.

Vaata missiooni

15

TÄPSUSKETTAD

Andke kohtunikule 
kogu matši ajaks 
hoiule.
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Roboti
teekonna 
 diagramm
Joonistage oma 
roboti missioonide 
lahendamise 
teekonnad.

Võite kasutada iga 
väljasõidu kohta 
erinevat värvi ning 
märkige, millisesse 
käivitusalasse see 
tagasi tuleb. 

Otsustage, millises 
kodualas teie varustus 
paikneb.



EQUIPMENT INSPECTION
If	your	robot	and	all	your	equipment	fi	t	completely	in	one	launch	area	and	are	under	a	height	
limit of 12 in. (305 mm) during the pre-match inspection: 20

MISSION 05 SMART GRID
If	your	fi	eld’s	orange	connector	is	completely	raised: 20
Bonus:	If	both	teams’	orange	connectors	are	completely	raised: 10 ADDED
The smart grid model may not be touching team equipment at the end of the match.

MISSION 08 WATCH TELEVISION
If the television is completely raised: 10
If an energy unit is completely in the green television slot: 10
The watch television model and the energy unit in the green television slot may not be 
touching team equipment at the end of the match.

MISSION 01 INNOVATION PROJECT MODEL
If your Innovation Project model is at least partly in the hydrogen plant target area: 10
Design and bring a single Innovation Project model of your own to the match. To score, it must:

• Be made of at least two white LEGO® pieces.
• Measure at least as long as four LEGO studs in some direction.

MISSION 02 OIL PLATFORM
If a fuel unit is in the fuel truck: 5 EACH
Bonus: If at least one fuel unit is in the fuel truck and the fuel truck is at least partly over the 
fueling station target: 10 ADDED

MISSION 06 HYBRID CAR
If the hybrid car is no longer touching the ramp: 10
If the hybrid unit is in the hybrid car: 10

MISSION 03 ENERGY STORAGE
If an energy unit is completely in the energy storage bin (max of three): 10 EACH
If the energy unit is completely removed from the energy storage tray: 5
All energy units stored in the energy storage bin may not be touching team equipment at the end of the 
match.

MISSION 07 WIND TURBINE
If an energy unit is no longer touching the wind turbine: 10 EACH

MISSION 04 SOLAR FARM
If an energy unit has been completely removed from its starting circle: 5 EACH
Bonus: If all three energy units have been completely removed from their starting circles: 5 ADDED

SCORE

Team # Match: Referee: Table:

TEAM INITIALS:

3O Robotimängu reegliteraamat  I  Punktileht



Gracious Professionalism® displayed at the robot game table:

DEVELOPING ACCOMPLISHED EXCEEDS

2 3 4

FINAL SCORE
Final score is equal to the sum of all values in the score columns.

MISSION 09 DINOSAUR TOY
If the dinosaur toy is completely in the left home area: 10
If the dinosaur toy lid is completely closed:

• And there is an energy unit inside:
• Or there is a rechargeable battery inside:

10
20

MISSION 10 POWER PLANT
If an energy unit is no longer touching the power plant: 5 EACH
Bonus: If all three energy units are no longer touching the power plant: 10 ADDED

MISSION 11 HYDROELECTRIC DAM
If the energy unit is no longer touching the hydroelectric dam: 20

MISSION 13 POWER-TO-X
If an energy unit is completely in the hydrogen plant target area (max of
three): 5 EACH

MISSION 12 WATER RESERVOIR
If a looped water unit is completely in the water reservoir, touching the mat: 5 EACH

If a looped water unit is placed on a single red hook: 10 EACH 
HOOK

The loop on the looped water unit may extend out of the water reservoir. 
Looped water units in the water reservoir or on red hooks may not be touching team equipment at the 
end of the match.

MISSION 14 TOY FACTORY
If an energy unit is at least partly in the slot in the back of the toy factory (or in the red 
hopper) (max of three): 5 EACH

If the mini dinosaur toy has been released: 10
Energy units stored in the toy factory may not be touching team equipment at the end of the
match.

MISSION 15 RECHARGEABLE BATTERY
If an energy unit is completely in the rechargeable battery target area (max of
three): 5 EACH

The rechargeable battery is not an energy unit.
Energy units stored in the rechargeable battery target area may not be touching team equipment at the 
end of the match.

PRECISION TOKENS
You begin the match with six precision tokens worth 50 free points. The referee holds onto them. If you 
interrupt the robot outside of home, the referee removes one token. You keep points for the number of 
remaining tokens at the end of the match. If the number remaining is:  
 1: 10,  2: 15,  3: 25,  4: 35,  5: 50,  6: 50
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