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„POTRAVINOVÝ FAKTOR“  

NASTAVENÍ HRACÍHO POLE & ROZMÍSTĚNÍ 
Přehled 

• Hrací pole je oblast, kde se odehrává Robot Game 

• Hrací pole se skládá z hrací podložky na stole, a modelů pro jednotlivé mise sestavených z LEGA a 
umístěných na jeho povrchu 

• Hrací podložka a součástky LEGO pro konstrukci modelů mise jsou součástí vaší Soupravy pro 
nastavení pole, která obsahuje CD s instrukcemi pro konstrukci modelů mise. 

• Instrukce pro konstrukci hracího stolu jsou dostupné také online na: 
 http://www.hands-on-technology.de/en/firstlegoleague/saison2011/fll_2011/tournamenttable. 
 

1. Umístění hrací podložky 

 
Krok 1:  Očisti povrch stolu. I nejmenší částice pod povrchem podložky může robotovi činit 
problémy. Po vysátí povrchu po něm přejeď rukou a pomocí smirkového papíru nebo pilníku odstraň 
jakékoliv nerovnosti, které objevíš. Opět povrch vysaj. 

Krok 2: Na čistém povrchu rozbal podložku potiskem navrch tak, aby byl její severní okraj 
u severního dvojitého mantinelu. 

Krok 3: Podložka je záměrně menší než hrací povrch. Posuň a vyrovnej ji tak, aby mezi jejím 
severním okrajem a severním mantinelem nebyla mezera. Vystřeď podložku ve směru východ-západ 
(pozor na dodržení stejných mezer vpravo i vlevo) 

Krok 4: S pomocí ostatních roztáhni podložku tažením na protilehlých koncích a vyhlaď všechny 
nerovnosti směrem od středu k okrajům, zkontroluj dodržení nastavení podle Kroku 3. Dá se 
očekávat, že nějaké drobné zvlnění bude přetrvávat, ale mělo by se časem vyrovnat. Některé týmy 
používají fén na vlasy pro rychlejší vyrovnání zvlnění. 

 

 

 

 

 

 
(Obrázek 1 a 2 – Vyrovnání Podložky hracího pole na Stole FLL) 
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2. Konstrukce modelů mise 

 
Postav modely mise – Použijte součástky LEGA a instrukce z CD z vaší Soupravy pro nastavení 
pole. Jedné osobě by to mělo trvat asi tři až čtyři hodiny, takže je nejvhodnější tuto činnost provést 
jako týmovou akci. Jestliže jsou v týmu členové s malou nebo žádnou zkušeností s použitím 
LEGO součástek, je konstrukce modelů mise skvělým způsobem, jak se to naučit. Tento krok je 
také velmi vhodnou příležitostí pro nové členy týmu seznámit se s ostatními. 

 

3. Dual Lock 

 
Modely Mise mohou být odebrány z hracího pole za účelem přemístění pole a jeho uskladnění. 
Některé jsou umístěny na povrchu volně, ale některé jsou připevněny znova použitelným 
připevňovacím materiálem Dual Lock (suchý zip), který je součástí Soupravy modelů mise 
společně s LEGO kostkami.  Dual Lock je navržen tak, aby se dvě jeho části k sobě přilepily 
“uzamkly se”, když jsou k sobě přitisknuty, ale zároveň aby je bylo možné znova oddělit pro 
snadný transport a skladování. Aplikace materiálu Dual Lock je potřebná pouze jednou – později 
mohou být modely na podložku jednoduše upevněny nebo z ní odebrány. 

 

Aplikace materiálu Dual Lock: Přilep jeden čtverec, lepivou částí dolů, na každé políčko na 
podložce označené písmenem “X”. Přilep druhý čtverec na každý prvně přilepený čtverec, “zamkni” 
je k sobě, lepivou částí nahoru. Nad políčka nastav vybraný model. Při zatlačení na model tlač na 
jeho nejspodnější pevnou část, namísto tlaku na celý model. Zatáhni za stejnou část modelu, když 
ho později budeš potřebovat z podložky odstranit. 

 

4. Rozmístění modelů mise 

 
Umyvadlo 

Budeš potřebovat materiál Dual Lock. Umísti tento model přesně na jeho značku uprostřed 
hracího pole. 

 

Ploty   

Budeš potřebovat materiál Dual Lock. Jeden plot bude v severozápadním rohu, otočený k jihu. 
Dva zbývající budou ve středu severní části, jeden nalevo od plošiny, druhý napravo. Plot napravo 
je otočený k západu, ten nalevo je otočený k východu. 

 

Stůl a květina 

Budeš potřebovat materiál Dual Lock. Umísti tento model přesně na jeho značky na jihu hracího 
pole. Květina je na stole. 

 

Stopky 

Budeš potřebovat materiál Dual Lock. Umísti tento model přesně na jeho značky na jihu hracího 
pole. Jeho místo je hned vedle stolu. Bílá ručka směřuje k jihu, jak je naznačeno na podložce. 

 

 



© HANDS on TECHNOLOGY e.V. 2011 I “Food Factor“ Robot Game Field Setup & Placement                        3 

Teploměr 

Budeš potřebovat materiál Dual Lock. Umísti tento model přesně na jeho značky na jihu hracího 
pole. Páčka nahoře (černá/červená) musí být úplně zacvaknuta na své místo. 

 

Krysí klouzačky (Interaktivní model) 

Pro východní klouzačku se podívej na značky na podložce. Tento model je připevněn systémem 
Dual Lock k severnímu mantinelu stejně jako k podložce. Připevni jej systémem Dual Lock 
k podložce s mezerou od mantinelu úzkou jako mince. Potom vlož materiál Dual Lock mezi model 
a mantinel. Budeš potřebovat umístit druhý model na zadní část (dvojitého!) severního mantinelu, 
zrcadlově od prvého modelu. Vystřeď jej na tlusté černé čáře. Použij tolik materiálu Dual Lock pro 
připevnění k mantinelu, kolik budeš potřebovat, protože vzadu v podstatě není opora, která by jej 
podpírala. 

 

Dávkovače (Rizika znečištění)  

Před jejich umístěním přesuň dvě ramena na každém z nich, jak je popsáno dále: 

 

Krok 1 – Odděl dlouhé rameno od vnější části jeho základny. 

Krok 2 – Odstraň černý čep, který je nejblíže konci základny 

Krok 3  - Vlož čep ob jeden otvor, ze kterého byl vyjmut (přestože, se samotné rameno posune 
o dva otvory). 

Krok 4 – Vrať rameno zpět tak, aby nově umístěný černý čep pronikl do posledního otvoru. 

Krok 5 – Opakuj Kroky 1 až 4 na druhé straně základny. 

Krok 6 – Umísti materiál Dual Lock, jak je naznačeno na podložce, ale také před tato místa, jak je 
zobrazeno. 

 
 

Pohyb ramene nemá vliv na pozici modelu. Vyrovnej zadní část původní základny na její značku 
na podložce, než ji přitiskneš. Před přitisknutím si také všimni, že vždy dva z těchto modelů jsou 
zrcadlové verze ostatních.  Ujisti se, že červený křížek na páčce modelu je nad červeným křížkem 
na podložce. 
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Modely (volné) bez upevnění systémem Dual Lock 

Zvířata na farmě 

Zvířata na farmě patří na sever za plot na západě. Prase a kráva patří na čtvercové značky a jsou 
otočeni na jih, kuřata patří na kulaté značky, a protože jsou vždy zvědavá, směr, kterým jsou 
otočena, není určen. 

 

Bakterie a viry (choroboplodné zárodky) 

Bakterie patří do dávkovačů v množství a na místa, jak je vidět na obrázku níže, kromě žlutých, 
které všechny patří na Základnu, a dvou červených, které patří do mrazicího vozu. Osm virů patří 
k zeleným bakteriím a osm k růžovým. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Jedy (modré a žluté koule) 

Na severu najdi značky vedle plotu se zvířaty z farmy a na jihu vedle modelu ryb. Kroužky patří na 
značky a koule na ně. 

 

Mrazící vůz  

Zadní část bílého mrazícího vozu je natlačena na severní mantinel mezi dva centrální ploty a je 
vystředěna na jeho značkách. 

 

Potraviny  

Celkem je k dispozici 12 kusů potravin: 10 na Základně a dvě zvláštní ve žlutém nákladním voze. 

 

Maso a ryby 

Přepravka s masem (hnědá kostka) patří na Základnu a ryby patří přesně na jejich značky 
východně od Základny. POZOR, ve stavebním návodu je maso chybně zobrazeno na žlutém autě. 

 

Kombajn a obilí 

Prohlédni si značky na podložce. Umísti kombajn na značky na východní straně, a otoč ho 
směrem na východ, pomalu jej posunuj dozadu, dokud to půjde. Pak ho zvedni, aniž by se zadní 
kola začala točit. Nalož 4 kusy nákladu obilí na zadní část. Všechny 4 kusy musí být volně, 
nezávisle ložené. Nyní kombajn opatrně nastav na jeho značku a polož ho.  

TIP: Aby se zamezilo uvíznutí nákladu obilí v kombajnu, pokaždé když ho budeš nakládat, použij 
trochu síly a  jemně roztáhni stěny, abys trochu zvětšil mezeru. Potřebné roztažení je tak malé, že 
ho nelze rozpoznat pouhým okem.  
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Žluté farmářské auto 

Na korbě nákladního vozu jsou jen banány, rajčata a mrkev ve dvou přepravkách. Nákladní vůz 
patří na značky vedle kombajnu. 

 

Pizza a zmrzlina 

Ujisti se, že smyčky jsou rovnoměrně vytvarované a nemají tendenci se naklánět. Patří na značky 
na severovýchodě hracího pole. 

 

Krysy 

Umísti krysí smyčky na odpovídající klouzačky uprostřed severní části. Krysy mohou být otočeny 
nahodile na sever nebo na jih a jsou posunuty tak daleko k barevným okrajům jejich klouzaček, jak 
jen to jde. Ujisti se, že smyčky jsou rovnoměrně vytvarované a nemají tendenci se naklánět. 

 

5. Údržba hracího pole 

 
Mantinely 

Odstraň všechny zřejmé úlomky a zakryj všechny zřejmé díry mezi mantinely. 

 

Podložka hracího pole 

Ujisti se, že se podložka dotýká severního mantinelu a je vystředěná ve směru východ-západ. 
Vyvaruj se čištění podložky čímkoliv, co by na ní zanechalo nějakou stopu. Jakákoliv stopa, lepivá 
nebo kluzká, by ovlivnila výkon robota ve srovnání s podložkou novou. Použij vysavač a/nebo 
vlhký hadřík na prach a drobky (na podložce a pod ní). Když budeš podložkou pohybovat při 
přemísťování nebo kvůli uskladnění, dej pozor na to, aby nedošlo k jejímu ohnutí do smyčky 
v ostrém úhlu, což by mohlo později ovlivnit pohyb robota. 

 

Modely mise 

Udržuj modely na jejich původních pozicích častým narovnáváním a přitlačováním pevných spojů. 
Kontrolou na konci jednotlivých her zajisti volné otáčení os a vyměň ty, které jsou ohnuté. 


