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FLL ROBOT-GAME 2013: PRAVIDLA  

 
1 – VLÍDNÝ PROFESIONALISMUS

®
 

 Jste „vlídní profesionálové“. Bojujete tvrdě s PROBLÉMY, ale s LIDMI zacházíte s respektem 

a laskavostí – s lidmi z vašeho vlastního týmu i z týmů jiných.  

 Stavíte na myšlenkách jiných lidí. Nebráníte se jim, nebojujete s nimi. 

  

2 – ÚČAST 

 Povolený věk se liší dle regionů. Kontaktujte vašeho operačního partnera, který vám dle 

potřeby sdělí detaily. 

 Při turnaji je povoleno, aby u hracího stolu byli zároveň pouze DVA členové týmu kromě 

situací, kdy je nezbytné robota opravit. 

 Zbytek týmu musí zůstat mimo hrací stůl, ale dost blízko na to, aby se různí hráči dostali 

k hracímu stolu a pryč podle potřeby. Přesné místo je určeno hlavními rozhodčími každého 

jednotlivého turnaje. 

 

3 – VÝKLAD 

 Text Robot Game přesně znamená jen, to co se v něm uvádí a tak by měl být kdykoliv brán 

doslova.  

 Neměňte interpretaci textu na základě vašich předpokladů nebo na základě toho, jak by 

situace ve skutečnosti vypadala.  

 Pokud není stanoven detail, potom je to jedno. 

 Nejsou zde skrytá omezení nebo požadavky. Pokud jste si vše přečetli, pak vše víte. 

 Příklady: 

o Pokud mise říká, že robot má být na schodech, pak to neznamená, že robot 

musí vystoupat na schody, a neznamená to, že musí vystoupat až na vrchol. 

o Pokud je oceán nakreslen na podložce, ale nikde o něm není zmínka, pak se 

nemusíte ptát, zda po něm může robot jezdit. … Znamená to… „Nikde se 

neříká, že nemůže.“ 

o Příklad: Pokud mise říká, že hrneček má být na stole, může být vzhůru nohama 

stejně jako ve správné pozici. 

o Příklad: Pokud má robot použít robotickou ruku, aby vyprázdnil odpadky, je 

jedno, zda rukou vytáhne odpadky nebo zda převrátí koš s odpadky vzhůru 

nohama. 

 Podporujeme přemýšlení tímto způsobem – prozkoumejte prosím všechny požadavky a 

omezení a objevte všechny SVOBODY, které jsou k dispozici. 
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4 – VYBAVENÍ 

 VŠE, co používáte přímo či nepřímo v soutěžní oblasti, musí být výhradně vyrobeno z LEGO 

součástek v původním stavu. Nálepky nejsou povoleny s výjimkou LEGO nálepek, použitých 

dle instrukcí LEGA. Barvy, lepicí pásky, lepidla, oleje, zipy atd. nejsou povoleny. 

o Výjimka 1:  Můžete mít papírový seznam k nahlédnutí, abyste mohli sledovat 

posloupnost programů robota. 

o Výjimka 2:  LEGO provázky a hadičky mohou být nastříhány na potřebnou délku. 

o Výjimka 3:  Zvýrazňovač může být použit jen ve skrytých oblastech, pro identifikaci 

majitele. 

o Výjimka 4:  Krabice může být použita pouze pro ruční transport a skladování mimo 

stůl.  

 REGULÉRNÍ SOUČÁSTKY – Můžete použít tolik neelektrických LEGO součástek, kolik 

chcete, včetně pneumatik, gumiček a provázků a mohou být z jakékoliv sady 

(MINDSTORMS
®
/TECHNIC/DUPLO

®
/ BIONICLE

™
/STAR WARS

™
/HARRY POTTER

™
/atd.).  

Výjimka:  Továrně vyráběné natahovací motorky nejsou povoleny.  
 

OVLADAČE – Můžete mít v soutěžní oblasti pouze jeden 

ovladač pro jednu hru. Vyberte si jeden ze 3 zde 

uvedených LEGO vyráběných typů (EV3, NXT, 

RCX). Žádné jiné ovladače nejsou povoleny 

 SENZORY – Můžete použít tolik sensorů, kolik chcete, 

ale typy jsou následovně omezeny: 

o Senzory musí být LEGO výrobky typu MINDSTORMS: dotekové, světelné, barevné, 

rotační, ultrazvukové nebo gyro. 

o VAROVÁNÍ 1: Skutečnost, že sensor je/byl prodán oficiálním obchodem LEGO 

neznamená, že je výrobkem LEGO. Například: „HiTechnic“ výrobky jsou velmi pěkné, 

ale nejsou to výrobky LEGO, jsou pouze vyráběny pro LEGO. (HiTechnic výrobky 

nejsou povoleny.) 

o VAROVÁNÍ 2: Přítomnost loga LEGO na senzoru ještě neznamená, že je to výrobek 

LEGO.  

o UJISTĚTE se, že jakýkoliv senzor, který koupíte nebo používáte je přesně stejný jako 

jeden z těchto na obrázku. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 MOTORY – Můžete použít maximálně čtyři MINDSTORM motory v soutěžním prostoru. 

Vyberte si vaši oblíbenou kombinaci z LEGO typů zde uvedených. Žádné jiné motory nejsou 

povoleny. 
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 Kvantitativní limit se nevztahuje jen k tomu, co je právě na vašem robotovi. Rozhodčí spočítá 

vše, co máte ve vašich krabicích, rukou, na tácech a na stole. To vše se zahrnuje do vašeho 

celku. 

o Například: Pokud mate tři motory permanentně zabudované ve vašem robotovi, ale 

přejete si střídat několik motorizovaných příslušenství během hry, musí váš návrh 

umožnit, aby čtvrtý povolený motor mohl být vyměňován z jednoho příslušenství na 

další dle potřeby.  

o Pátý motor v soutěžní oblasti není v žádném případě povolen. 

o I když máte v úmyslu v jednu chvíli zapojit jen čtyři motory, pátý motor není povolen. 

o Ani jako náhrada, závaží nebo dekorace, pátý motor není povolen. 

 Nesmíte použít více než jednoho robota v jednom zápase, ale je v pořádku použít jiného 

robota v dalším zápase. 

 LEGO kabely a konvektorové kabely jsou povoleny dle potřeby. 

 Žádné jiné elektrické součástky nebo zařízení nejsou v žádném případě v soutěžní oblasti 

povoleny.  

 Náhradní elektrické součástky jsou povoleny v boxu mechaniků. 

 Předměty fungující jako dálkové ovládání nejsou nikdy nikde povoleny. 

 SOFTWARE – Robot může být programován pouze za použití LEGO MINDSTORMS, 

RoboLab, NXT-G nebo EV3 softwaru (jakákoliv verze). Žádný jiný software není povolen. 

Vylepšení, doplňky a nové verze dovoleného softwaru jsou povoleny, ale stavebnice 

s nástroji včetně LabVIEW stavebnice povoleny nejsou. Toto pravidlo brání nespravedlivosti 

v oblasti softwaru a umožňuje dobrou orientaci rozhodčím turnaje – děkujeme za pochopení! 

 PORUŠENÍ PRAVIDEL – Pokud robot porušuje pravidla ohledně vybavení a nelze ho opravit, 

rozhodnutí o dalším postupu záleží na turnajových rozhodčích, ale je pravděpodobné, že 

takový tým nebude mít nárok na ocenění. 

 ZVLÁŠTNÍ JEDNOLETÁ EXPERIMENTÁLNÍ VÝJIMKA PRAVIDLA 4 – Váš robot může být 

vybaven (může nést) kamerou (např. GoPro®) a jejím příslušenstvím, pokud její použití není 

pro zápas v žádném případě strategické.  

 

5 – MISE 

 Mise je cíl / výsledek, kterého robot dosáhne (někdy specifickým způsobem) za účelem 

získání bodů. 

 Vy rozhodujete o pořadí, ve kterém mise zkoušíte a kolik jich na robotovi vyzkoušíte v rámci 

každého programu.  

 Nemusíte zkoušet všechny mise. 

 Pokud je to možné, můžete zkoušet mise i opakovaně, ale pole není za tímto účelem znovu 

nastaveno. 

Například: Jestliže má robot v misi shodit hromadu východním směrem, a robot to nedokáže, 

můžete to zkusit znovu později, pokud je hromada neporušená. Ale pokud nezávislý robot 

svalí hromadu západním směrem, není možné misi opakovat, protože není možné dát 

hromadu do původního stavu. 

 

6 – HRA 

 Při soutěži jsou dvě soutěžní pole spojená svými zadními okraji a utkání hrají 2 týmy proti 
sobě.  

 Každé utkání trvá 2 a půl minuty (150 sekund). Toto je časový limit pro robota, aby splnil co 
nejvíce misí na hracím poli.  

 Kdykoliv je robot na základně můžete na něm pracovat nebo jej připravovat. 
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 Zde je postup hry: 
o Přistoupíte k hracímu stolu a máte nejméně minutu na přípravu vašeho vybavení. 

o Hra začíná a čas běží po 2 a půl minuty bez zastavení. 

o Jakmile hra začne, robot by měl sám nezávisle plnit mise. 

 Zápasy se vzájemně neovlivňují a počítá se vám jen nejlepší skóre, především při ocenění 

výkonu robota s výjimkou, kdy je vítězství jasné.  

 Každá hra je pro vás novou šancí získat nejlepší skóre. 

 Pokud je dopředu známé, že nebudete mít proti sobě žádný tým, může ho nahradit 

dobrovolník nebo „domácí“ tým. Pokud tomu tak není a vy soutěžíte proti prázdnému stolu, 

získáte body za všechny mise, které jste vyzkoušeli, ale nemohli dokončit, protože druhý tým 

chyběl. 

 

 

7 – KOLO 

 Proces, při kterém se všechny týmy vystřídají každý v jednom utkání, se nazývá kolo. 

 V každém turnaji jsou alespoň tři postupová kola a dále mohou být čtvrtfinálová, semifinálová 

a 2 finálová kola. 

 Mezi hrami mají týmy čas na opravu a přestavbu a programování svých robotů v servisní 

(přípravné) oblasti. Čas závisí na časovém plánu turnajového dne.  

 

8 – ZÁKLADNA 

 Základnu si můžete představit jako imaginární krabici se svislými stěnami, které se tyčí nad 

obvodem Základny (včetně vnitřního povrchu bočních stěn), a neviditelným stropem vysokým 

12“ (30,5cm).  

 Základnu tvoří OBJEM – nikoliv plocha. 

 Čáry, které definují základnu, jsou součástí základny. 

 Obvykle vznikne mezera mezi podložkou a bočním mantinelem, která náleží do prostoru 

Základny (znázorněno červeně na obrázku). 

 Cokoliv, i když jen tak tak na Základně se počítá jako součást základny, pokud to robot úplně 

neodstraní.  

 Jakýkoliv týmový materiál je chápán jako součást základny a je v pořádku, pokud se s ním 

manipuluje nebo se skladuje.  
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9 – HRACÍ POLE 

 Hrací pole je oblast, kde se koná hra robotů. Pole se skládá z hrací podložky, na které jsou 

umístěny modely daných misí. 

 Podložka pole a LEGO součástky, které slouží pro stavbu modelů misí, jsou součástí vaší 

Sady.  

 Instrukce pro stavbu modelů misí jsou na webu: http://www.hands-on-

technology.de/firstlegoleague/season2013/instruction.  

 Všechny další detaily, jak nastavit modely mise potom, co jsou postaveny, jsou v dokumentu 

na stránce „Nastavení hracího pole“. 

 

10 – ROBOT 

 Robot je ovladač včetně všeho, co je k němu přiděláno ručně (jakýmkoliv způsobem, 

jakákoliv konfigurace), je navrženo tak, aby to nebylo možné oddělit jinak než ručně.  

 

11 – PŘÍSLUŠENSTVÍ  

 Toto jsou prvky, které jsou součástí robota v době instalace, ale nejsou instalovány po celou 

hru.  

 

12 – STRATEGICKÉ PŘEDMĚTY 

 Toto jsou předměty dodané týmem, které slouží ke splnění mise, ale nikdy nejsou 

považovány za součást robota. 

 Příklad 1:  Můžete použít LEGO konstrukci nebo rám pro lepší zaměření robota na základně. 

 Příklad 2:  Robot si může nést LEGO rampu, aby si pomohl při překonávání bariér.  

 Strategické předměty poháněné uloženou energií jsou povolené, ale ROBOT je musí 

aktivovat. 

 Strategický předmět mimo základnu tam zůstává, dokud ho robot nepřiveze na základnu 

(podle pravidla 33). 

 PENALIZACE ZA VETEŠ – Na konci hry je každý strategický předmět mimo základnu 

považován za odpad a je příčinou penalizace hry. Předměty menší a/nebo lehčí než robot 

jsou za 5 bodů za každý a ty, které jsou očividně větší a/nebo těžší než robot jsou za 13 bodů 

za každý. V případě nejasných situací získáte menší penalizaci.  

 

13 – NÁKLAD  

 Náklad je cokoliv, co robot převáží nebo vykládá. 

 

14 – MODELY MISE 

 Pod pojmem modely mise rozumíme objekty, které jsou již umístěny na soutěžní ploše, když 

k ní přijdete.  

 Ke stolu není povoleno přinášet duplikáty modelů mise, pokud by mohly vnést zmatek do 

bodování. 

 Není povoleno, ani dočasně, odstraňovat modely mise z hracího pole.  

 Nesmíte nikdy nic přidávat k modelu mise rukou. To včetně volných součástek, strategických 

předmětů, jiných modelů mise a robota. 

 Nikdy nesmíte ničím ručně model mise omotat nebo zachytit. 

 Abyste se ujistili, že jste model ničím neomotali, nic nepřidali či model mise ničím nezachytili, 

udělejte si gravitační test. 



                              

© HANDS on TECHNOLOGY e.V.  2013   |   “Nature´s Fury – Vorbereiten, Sichern, Wiederaufbauen.” |  Regeln             6 

 

15 – GRAVITAČNÍ TEST  

 Kdykoliv se čímkoliv ručně dotknete modelu mise – gravitace samotná by je měla oddělit, 

když ty těžší byly zvednuty a/nebo převráceny. 

 V případě identických modelů je jedno, který bude zvednut. 

 Tým může udělat tento gravitační test jen v případě, že je vyzván rozhodčím a jen v případě 

možné kolize. 

 Rozhodčí nepovolí start, dokud všechny modely mise na základně neprojdou gravitačním 

testem. 

 Jen v případě, že nedojde k ruční pomoci, může ROBOT způsobit selhání gravitačního testu 

modelů. 

 

16 – STRATEGICKÁ/PRECIZNÍ ZASTÁVKA 

 Pokud vaše oči dělají práci senzorů … Pokud je penalizace za dotyk robota evidentně 

výhodná (3, 2, 1 CHŇAPNĚTE NYNÍ!) … Pokud je bodování způsobeno přesným uchopením 

… a tyto záležitosti jsou rozhodčímu jasné, je takto získaná výhoda mise bez bodů. 

o Například: Pokud robot potřebuje zatlačit na páku někde mezi pozicí 3 a 4 a vy se 

dotknete vašeho robota, který v té době nemá žádné problémy a páka se STÁLE 

POHYBUJE mezi těmito dvěma pozicemi … Žádné body. 

 

17 – NEZÁVISLÝ <> NEAKTIVNÍ ROBOT 

 Po každém startu je robot považován za „nezávislého“ a zůstává tak dlouho, dokud se ho 

nedotknete nebo ho neovlivníte. 

 Ve chvíli takového dotyku se robot stává „mrtvým“ (neaktivním) a je okamžitě zvednut, 

přesunut na základnu/uložiště a ručně připraven pro nový start ze základny. 

 Robot může jet na základnu, ze základny, přes základnu, a pokud se ho nedotknete 

/neovlivníte ho, nemusíte ho restartovat. 

 

18 – KALIBRACE  

 Jen během nastavení před hrou můžete kalibrovat světelné a barevné senzory mimo 

základnu. 

 

19 – KONTROLA KVALITY  

 Jen během vymezeného času pro nastavení před utkáním můžete požádat rozhodčího, aby 
znovu zkontroloval, zda je konkrétní nastavení správné.  Týmy ovšem nesmí žádat o 
schválení žádného individuálního nastavení, ať už v rámci instrukcí pro nastavení nebo mimo 
něj.     

 

20 – MANIPULACE S PŘEDMĚTY MIMO ZÁKLADNU 

 Vaše ruce nesmí přímo či nepřímo strategicky umísťovat, strkat, rozšiřovat, kutálet, shazovat, 
pouštět, házet, zvedat, klouzat nebo jiným způsobem posouvat či roztahovat věci mimo 
Základnu, kromě řádného spuštění robota.  

 Vaše ruce nesmí přímo či nepřímo měnit tvar, pozici, pohyb, množství nebo jiný status věcí 
mimo Základnu kromě skladování věcí nebo řádného spuštění robota 

 Pokud porušíte pravidla, nešťastnou náhodou či nikoliv, podívejte se na pravidla 34 a 35. 
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21 – USKLADNĚNÉ PŘEDMĚTY  

 Na Základně nebo v dalších skladovacích prostorech můžete kdykoliv manipulovat 

s uskladněnými předměty, kterých se robot momentálně nedotýká nebo s nimi momentálně 

nepracuje. Uskladněné předměty se nesmí mimo základnu dotýkat ničeho jiného, než jiných 

uskladněných věcí.  

 

22 – MANIPULACE S NEAKTIVNÍM ROBOTEM  

 Robota se můžete dotýkat či na něm pracovat během nastavení a kdykoliv je robot v 

neaktivním stavu (např. opravovat ho, zaměřovat ho, měnit příslušenství, měnit pneumatiky, 

vybírat program, přenastavovat prvky a nakládat či vykládat náklad na Základně nebo v jiných 

skladovacích prostorech. 

 

23 – ZAMĚŘOVÁNÍ  

 Pro zaměřování robota můžete použít konstrukci nebo vodící prvek, ale ten musí celou dobu 

zůstat na Základně a musí být na startu i na opakovaném startu.  

 

24 – FÁZOVÁNÍ  

 Kdykoliv můžete umístit předměty zcela na základnu, tak aby nezávislý robot s nimi hýbal či 

je používal. 

 

25 – ŘETĚZOVÁ REAKCE  

 Pokud ruční pohyb neaktivního robota mimo Základnu nechtěně způsobí pohyb jakéhokoliv 

předmětu, který nepatří do nákladu (např. něco na podpírání nebo na přidržení), musí být 

pohyb takového předmětu (řetězová reakce) udržen na absolutním minimu. Umožněte, aby 

se nashromážděná energie pomalu rozptýlila v, co nejmenší vzdálenosti.  

 Mise, které očividně profitují z ručního zásahu, jsou bez bodů. 

 

26 – DOTYK NEZÁVISLÉHO ROBOTA 

 Pokud se dotknete nezávislého robota nebo něčeho s čím robot hýbe nebo co používá … V 

okamžiku takového dotyku … Bez otálení musíte vrátit robota na Základnu (pokud už tam 

není) a opakovat start. 

 Pokud byl robot a jakýkoliv náklad na Základně … Není problém. 

 Pokud byl ROBOT nebo jakýkoliv NÁKLAD MIMO Základnu … viz. pravidlo 31. 

 

27 – POKAŽENÝ ROBOT  

 Kdykoliv můžete obnovit části evidentně pokaženého robota. 

 

28 – SKLADOVACÍ PROSTOR A PRACOVNÍ PLOCHA 

 Jakmile rozhodčí zkontroluje vaše vybavení, můžete uskladnit věci, které potřebujete na 
Základně nebo v krabici, ruce nebo na podstavci, pokud jsou podstavce ve vašem případě 
povoleny (o čemž rozhodují turnajoví rozhodčí - předem se informujte). 

 Pokud máte na Základně nedostatek místa, mohou skladování, manipulace s robotem a další 

předměty překročit hranice Základny jen v případě, že tato pozice není v žádném případě 

strategická nebo rušivá.  

 Rozhodčí musí vždy vidět modely mise a předměty, které podléhají bodování.  

 

 

29 – POZICE STARTU / OPAKOVANÉHO STARTU 
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 Před každým startem a všemi opakovanými starty musí být KAŽDÝ KOUSEK robota, včetně 

veškerých nástavců a kabelů a jakýchkoliv předmětů, kterých se bude robot dotýkat či jinak s 

nimi manipulovat, umístěn ÚPLNĚ a CELÝ v prostoru Základny.  

 NESMÍTE se dotýkat robota nebo jakýchkoliv předmětů, kterých se robot dotýká. 

 NESMÍTE se dotýkat předmětů, které bude robot používat nebo s nimi manipulovat. 

 ROBOT SE SMÍ dotýkat předmětů, kterými pohybuje nebo které používá. 

 Program robota může nebo nemusí již běžet, ale vše musí být nehybné. 

 Všechny modely mise na Základně musí být schopné projít gravitačním testem. 

 

YES

B
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S
E

B
A
S
E

B
A
S
E

NONO

START POSITION

NO

B
A
S
E

B
A
S
E

B
A
S
E

B
A
S
E

YES YESNO

       

30 – STARTOVNÍ PROCES 

 Aby utkání mohlo začít, rozhodčí zkontroluje, že všechny věci jsou na správné startovní 

pozici a potom signalizuje vaši připravenost komentátorovi. 

o Jakmile začne odpočítávání, přiblížíte jednu ruku a jste připraveni dotknout se 

vypínače nebo dát signál sensoru pro okamžité zahájení nebo pokračování 

programu.  

o Během odpočítávání nesmíte manipulovat s robotem nebo se něčeho dotýkat či něco 

používat kromě podnětu tlačítka/signálu. 

o Přesný čas zahájení je se začátkem posledního slova v odpočítávání: Připravit, 

pozor, teď! 

o Pokud není použito slovního signálu, například pípnutí nebo klakson, začátek 

přichází s tímto signálem. 

o Přesně v momentě času startu se buď dotknete tlačítka, nebo dáte signál sensoru, 

aby spustil program robota. Robot je teď nastartovaný a nezávislý.  

 U všech ostatních startů (nazývané opakované starty) není odpočítávání. Rozhodčí 

zkontroluje, zda je vše připraveno na startovní pozici a vy aktivujete robota, dle vašeho 

rozhodnutí. 

 Pokud robot vjede na Základnu nebo z ní vyjede bez vašeho ovlivnění, není to považováno 

za opakovaný start, takže startovní pozice není vyžadována. 

 Jakmile je robot nezávislý, může se pohybovat jakýmkoliv směrem až do následujícího 

dotyku a opakovaného startu. 

 

 

 

31 – PENALIZACE ZA KONTAKT  

 Pokud se dotknete aktivního robota nebo čehokoliv, co se ho 

dotýká v době, kdy je celý ROBOT mimo Základnu, dostanete 

penalizaci za kontakt (která je definována v misích).  
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 Jestliže se dotknete aktivního robota nebo čehokoliv se dotýká v době, kdy je jeho NÁKLAD 

mimo Základnu: 

o pokud měl robot náklad v době, kdy byl na Základně, půjde náklad zpět na Základnu. 

o jinak si náklad ponechá rozhodčí. 

! Vyhněte se dotyku robota vstupujícího na Základnu, dokud i jeho náklad nedosáhne 

Základny! 

 Výjimka 1: Pokud jedinou součástí robota na Základně v době vašeho dotyku je kabel, 

hadice, drát, tuba, řetěz, provázek nebo jiný prvek očividně použitý za účelem dosažení 

Základy z větší vzdálenosti a zamezení penalizace za kontakt, dostanete tuto penalizaci tak i 

tak. 

 Výjimka 2: Pokud je robot mimo Základnu, s běžícím motorem a bez dalšího pohybu, můžete 

nestrategicky robota vypnout a zanechat ho na tomto místě bez penalizace.  

 

32 – PENALIZACE ZA ROZTAHOVÁNÍ  

 Pokud je robot očividně dvakrát širší než Základna, i když nedojde k dotyku nebo když hra 

skončí, dojde k penalizaci takového zápasu, i když byl robot na Základně. 

 
33 – ZTRÁTY A CHAOS 

 Cokoliv váš NEZÁVISLÝ ROBOT provede na vašem poli mimo Základnu (v dobrém či zlém) 

tak zůstane, dokud to ROBOT nezmění. „Nehody“, „chyby“ a „selhání“ jsou stejnou záležitostí 

v inženýrství. 

 Náklad, který robot ztratí je ponechán tam, kde je (pokud spadne ze stolu, rozhodčí ho 

podrží). 

 To znamená, že robot může zničit svou vlastní příležitost na dokončení úkolu a dokonce 

pokazit i předešlé výsledky. 

 Výjimka: Části robota, které se oddělí důsledkem očividně náhodného poškození, můžete 

ručně kdykoliv obnovit, i když nesou náklad (dárek: ponecháte si náklad z této doby). 

 

34 – POŠKOZENÍ MODELU 

 Tato situace nastává, když je model mimo Základnu pokažený a / nebo, když aktivní robot 

oddělí svůj Dual Lock . 

 Poškození modelu není opravováno během utkání. 

 Jestliže je s modelem manipulováno v průběhu bodování, ale pokazí se 

o v průběhu tohoto procesu je tato situace bez bodů. 

o během evidentně nesouvisející pozdější činnosti (i o pár sekund později), jestliže je 

průběh bodování zřejmý, stále je možné bodovat. 

 Jakýkoliv úspěch očividně ovlivněný poškozením modelu je označen bez bodů. 

 To znamená, že robot může zničit svou vlastní příležitost na dokončení úkolu a dokonce 

pokazit i předešlé výsledky. 

 Jakékoliv poškození modelu, které bylo evidentně způsobeno špatným nastavením nebo 

nedostatečnou údržbou dostane ještě jednu šanci.  

 

35 – ZVRÁTITELNÉ NEHODY 

 Jestliže nějaká věc naruší pole, jako například rukáv, náraz, odpadlý robot nebo nelegální 

krok (viz. pravidla 16 – 27), rozhodčí vrátí stav do původního stavu, pokud je to možné. 

Pokud je příliš těžké tento proces zvrátit… 

o jestliže tato nehoda je chybou týmu, negativní skóre ovlivní průběžné pořadí. 

o jestliže tato nehoda není chybou týmu, tým získá výhodu u všech příslušných 

skórovacích položek. 
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36 – ZASAHOVÁNÍ (INTERFERENCE) 

 Váš robot nesmí žádným způsobem ovlivnit robota dalšího týmu, jejich pole nebo strategii, 

pokud to nepovoluje mise. 

 Jakékoliv body, které by váš robot takto získal, jsou automaticky přiděleny druhému týmu. 

 Jestliže se dva roboti zamotají do sebe, mohou oba opakovat start bez penalizace. Žádný 

zúčastněný náklad není dán týmu na základnu, bez ohledu na to jestli tam už před tím byl.  

 Záleží jen na štěstí, zda soutěžící tým porazí ve společném území svého soupeře, či vám 

nechtěně pomůže ve splnění vaší mise. Toto není považováno za interferenci. 

 

37 – UVNITŘ (IN) 

 Červená je „uvnitř“, „v“ nebo „dosáhla“ Modré, pokud je jakákoliv část Červené nad nebo pod 

Modrou.  

  Pod pojmem „uvnitř“ území se rozumí proniknutí do prostoru (objemu) nad tímto územím. 

 Jen tak tak „uvnitř“ je považováno „uvnitř“, pokud není vyžadováno „zcela uvnitř“. 

 Červená může být „uvnitř“ Modré, aniž by se dotýkal Modré. 

 Předměty jsou hodnoceny nezávisle na sobě a nezávisle na jejich přepravě / obalech. 

 „Venku“ je pravý opak „uvnitř“ a znamená zcela venku. 

 

 

38 – DOTYKY 

 Červená se “dotýká” při přímém  

kontaktu se Zelenou. 

 Jakákoliv část přímého kontaktu se  

počítá za dotek. 

 

39 – BODOVÁNÍ NA KONCI HRY  

 Pokud není vyžadována specifická metoda, je vaše skóre založeno pouze na podmínkách 

přesně v momentu konce zápasu.  

 Body nelze získat za výsledky, které robot nasbírá během zápasu, ale potom je promrhá před 

koncem. 

 Body nejsou přidělovány nebo odebírány za výsledky po konci 

zápasu ukončeném koncovým signálem. 

 Pokud je pro dosažení mise vyžadována specifická metoda, ale 

mise je dokončena za použití jiné metody, nejsou přiděleny 

body. 

 Když hra skončí, NIKDO SE NESMÍ NIČEHO na hracím poli 

dotknout. Rozhodčí nejprve potřebuje čas na zaznamenání 

stavu hracího pole, a poté se dohodne s týmem (pouze děti), 

kolik bodů bylo získáno či ztraceno a proč. 

 Pokud souhlasíte s bodováním, podepíšete záznamový arch a 

bodování je konečné. 

 Nezkoušejte rozhodčím ukazovat video prosím. 

 Skóre jsou počítačově zpracována. 

 Pokud dojde k remíze, započítává se druhé (případně třetí) 

nejvyšší skóre. 
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40 - VÝHODA PŘI POCHYBÁCH 

 Tým získá výhodu při pochybách, když:  

o je pravděpodobnou příčinou špatné / nedostatečné nastavení nebo údržba. 

o je rozhodujícím faktorem zlomek sekundy či šířka (tenké) čáry. 

o je vývoj situace možný oběma způsoby v důsledku nejasných, protichůdných nebo 

chybějících informací.  

o rozhodčí má pokušení řídit na základě „záměru“ požadavku nebo omezení. 

o nikdo vlastně neví, CO se právě stalo! 

 Mluvte nahlas! Pokud nesouhlasíte (děti, nikoliv trenér) s rozhodčími a jste schopni slušným 

způsobem vzbudit jejich pochyby během debaty po utkání, dostanete šanci diskutovat.  

 Toto pravidlo není příkazem pro rozhodčí, aby byli shovívaví, ale aby rozhodovali ve váš 

prospěch, pokud již vyčerpali všechny možnosti a výsledek není stále jasný. 

 

 

41 – STAHOVÁNÍ (Pouze při turnajích) 

 Stahování programů do robotů může probíhat jen v boxech mechaniků – nikdy v soutěžní 

oblasti. 

 Vždy stahujte pomocí kabelu. Bluetooth musí být po celou dobu vypnut. 

 

 

42 – VARIABILITA 

 Při stavbě a programování mějte prosím na paměti, že naši dodavatelé, sponzoři a 

dobrovolníci vynakládají veškerou snahu, aby zajistili, že všechna pole jsou správná a 

identická, ale vždy můžete očekávat nějaké odlišnosti, jako například: 

o vady na stěnách desky. 

o rozdílné světelné podmínky, z hodiny na hodinu, a / nebo od stolu ke stolu. 

o struktura podložky / hrboly pod podložkou. 

o přítomnost nebo absence pásky na východních a západních okrajích podložky. 

o zvlnění podložky samotné. Na mnohých turnajích není možné, aby byly podložky 

rozloženy tak, aby se předešlo zvlnění. Místa a míra zvlnění se liší. Zde vás na to 

upozorňujeme. Vezměte to v úvahu při navrhování. 

 Dvě důležité stavební techniky, které můžete použít, abyste snížili dopad těchto podmínek 

jsou: 

o Vyhněte se systému řízení, který zahrnuje klouzavý pohyb předmětu po podložce 

nebo po stěnách. 

o Zakryjte vaše světelné sensory před okolním světlem. 

 Počítejte s možnosti interference v místech na zdech, kde mohou být umístěny stojany na 

světla a kamery. 

 Otázky ohledně podmínek v místních turnajích směřujte na organizátora daného turnaje. 
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43 – PRIORITA / AUTORITA 

 Informace o Robot Game se dozvíte z více míst. Jestliže se informace z různých zdrojů liší, 

zde je pořadí priorit pro tyto zdroje: 

1 = AKTUÁLNÍ stránka otázek a odpovědí, 2 = Mise a Nastavení Pole, 4 = Video. 

 Pokud něco na nějaké stránce nesouhlasí s něčím jiným na té samé stránce, přijmeme 

nejrozumnější interpretaci. Pokud se dvě interpretace zdají stejné, přijímá se interpretace 

nejpříznivější pro tým.  

 Na všech stránkách jsou videa a obrázky jen jako příklad. Často nemohou vyjádřit kompletní 

informace, a tudíž jsou zavádějící. Pokud dojde ke konfliktu mezi obrázky / videem a textem, 

text má vždy přednost! 

 Hlavní rozhodčí turnaje musí zakládat svá rozhodnutí na výše uvedených informacích a výše 

uvedených prioritách. Žádné jiné zdroje informací nejsou oficiální, včetně emailů, které 

obdržíte od podpory Robot Game. 

 

44 – ROBOT GAME PODPORA 

 Nejlepší podporu pro Robot Game najdete na stránkách Robot Game Q&A (otázky a 

odpovědi). 

http://www.hands-on-technology.de/en/firstlegoleague/season2013/nature´sfury/question.  

 Pokud vám to nepomůže, přímá expertní podpora je dostupná na fll@hands-on-

technology.de (obvyklá délka odezvy je 1 až 2 pracovní dny). 

 Pokud píšete email, uveďte prosím vaši pozici v FLL (člen, trenér, rodič, rádce, rozhodčí, 

partner). Stručné, dobře položené otázky dostanou nejrychlejší a nejpřesnější odpovědi. 

Pokud je jasné, že jste se ani trochu neseznámili s texty různých důležitých stránek, budete 

na ně odkázáni. 

 Pokud si nejste jisti, jak interpretovat některé části textu, řekneme vám, jak by je chápal dobrý 

rozhodčí.  

 Pokud odhalíte chybějící nebo problematický text, který by mohl způsobit problémy při 

soutěži, bude tento text při aktualizaci opraven, doplněn nebo bude pravidlo zveřejněno na 

stránce otázek a odpovědí. 

 VAROVÁNÍ: Nedostane se vám pomoci / rady o tom, jak stavět nebo programovat. 

 

45 – SETKÁNÍ TRENÉRŮ 

 Pokud se objeví dotaz těsně před turnajem, vaší poslední šancí je položit jej na „Setkání 

Trenérů“ (pokud se koná) ráno před turnajem. 

 Hlavní rozhodčí a trenéři se setkají, aby identifikovali a vyřešili jakékoliv rozdílnosti ve výkladu 
PŘED prvním utkáním.  

 Po zbytek dne jsou tak rozhodnutí rozhodčích, po opuštění hracího stolu, konečná.  

mailto:fll@hands-on-technology.de
mailto:fll@hands-on-technology.de
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VÝZNAMNÉ ZMĚNY PRO ROK 2013 
- Pravidlo 4 – MINDSTROM EV3 je povolen. Má zjevná vylepšení oproti NXT, ale ne do takové 

míry, aby zajistil významnou výhodu nebo, aby zajistil vyvážení skóre. Navíc existuje mnoho 

zdrojů a sedm let praxe a podpory pro NXT. 

- Pravidlo 4 – Je povolen čtvrtý motor. 

- Pravidlo 4 – gyrosenzor EV3 je povolen, ale není považován za výhodu. I když je užitečný, 

jeho užitečnost v soutěži není prokázána. 

- Pravidlo 4e – Kamera jakéhokoliv typu je povolena na robotovi. Dnešní technologie jsou malé 

a lehké, nezpůsobí žádnou výhodu a je to úžasná zábava. 

- Pravidlo 8 – Strop základny je nižší. 

- Pravidlo 12 – Je zavedena penalizace za „veteš“ 

- Pravidlo 32 – Je zavedena penalizace za roztahování. 

Tyto změny mají obnovit důraz na technickou stránku navigace a účinného použití součástek. 


