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FLL ROBOT GAME MISE 2012  
 

PŘÁTELSKÉ VAROVÁNÍ:   
Každý musí být expertem na detaily níže uvedených Misí. A je VELMI DŮLEŽITÉ přečíst si DALŠÍ 
TŘI DŮLEŽITÉ DOKUMENTY PRO ROBOTGAME:  
 
1. Nastavení hracího pole 
2. Pravidla Robotgame 
3. Questions and Answers 
 
Podívejte se na výhody … 
 
TÝMY, KTERÉ ČTOU VŠE     TÝMY, KTERÉ NEČTOU 
- mají méně otázek      - fungují v mlze 
- mají méně oprav      - začínají od začátku a ztrácí čas 
- mají méně nepříjemných překvapení při turnaji  - hodně se učí … od rozhodčích 
- mají vyšší skóre      - ztrácí body 
- užijí si více legrace      - jsou ve stresu 
 
Mise Robotgame 
 
 
PRÁCE SE DŘEVEM 
Základní popis: Robot dopraví rozbitou židli na Základnu. Ručně opravíte židli. Robot přinese židli 
ke stolu. 
PŘESNÉ PODMÍNKY BODOVÁNÍ: 
Židle je opravená a na Základně: 15 bodů   
 
NEBO 
Židle je opravená a jakákoliv její část je pod stolem: 25 bodů 
 
Příklad – 15 bodů 

 
 
 
 

Příklad – 25 bodů     

        
 
LÉKY 
Základní popis: Lahvičky jsou před začátkem každého zápasu náhodně uspořádány (viz. 
Nastavení hracího pole). Robot dostane zelenou lahvičku na léky na Základnu bez doteku 
s oranžovými lahvičkami. 
 
PŘESNÉ PODMÍNKY BODOVÁNÍ: 
Zelená lahvička je na Základně a žádná oranžová se očividně nepohnula nebo nevychýlila ze 
svého nastavení: 25 bodů 
 
 
 



 

 
 
 
SLUŽEBNÍ ZVÍŘATA 
Základní popis: Robot vyvine sílu na šedý disk a způsobí tak, že se pes s telefonem vydá 
směrem k základně. Prvotní pohyb psa směrem k základně musí být způsoben zatlačením nebo 
nárazem na šedý disk. 
 
PŘESNÉ PODMÍNKY BODOVÁNÍ: 
Pes na Základně: 20 bodů 
 
BOWLING 
Základní popis: Robot pošle kouli, aby shodil kuželky. Pokud nejsou po prvním pokusu všechny 
kuželky shozeny žlutou koulí, rozhodčí vrátí tuto kouli na Základnu pro druhý pokus (koule se 
může vrátit jen jednou za zápas).  
 
Každý pád kuželky musí být způsoben nárazem zcela volné a nezávislé koule (ne dotykem či 
vedením v době nárazu) nebo jiné volné / nezávislé kuželky.  
 
Kuželky, které spadnou z jiného důvodu, dostanou 0 bodů. 
 
PŘESNÉ PODMÍNKY BODOVÁNÍ: 
1 až 5 shozených kuželek: 7 bodů za každou 
NEBO 
šest shozených kuželek: 60 bodů 
 
POSILOVACÍ CVIČENÍ 
Základní popis: 
Robot zvedá západní tyč, aby zvedl závaží. Závaží musí 
být zvednuto za pomocí pozvednutí západní tyče. 
 
PŘESNÉ PODMÍNKY BODOVÁNÍ: 
Závaží do výše označené červenou značkou: 
15 bodů 
NEBO 
Výška závaží nad červenou značkou: 25 bodů 
 
SPORÁK 
Základní popis: Robot změní všechny plotýnky na černou barvu. 
PŘESNÉ PODMÍNKY BODOVÁNÍ: 
Všechny 4 černé plotýnky: 25 bodů 
 
ZAHRADNIČENÍ 
Základní popis:  Robot doplní zahradu rostlinami. 
PŘESNÉ PODMÍNKY BODOVÁNÍ: 
Základna rostlin se dotýká světlé cílové oblasti v okolí zahrady (vyznačené čtvercem): 25 bodů 
 

 
 
VIDEO HOVOR 
Základní popis:  Robot zvedne vlajky. 
PŘESNÉ PODMÍNKY BODOVÁNÍ: 
Vlajka(y) zcela nahoře: 20 bodů za každou 
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PŘIKRÝVKY 
Základní popis:  Robot přidává čtverce do přikrývky.  
PŘESNÉ PODMÍNKY BODOVÁNÍ: 
Modré čtverce přikrývky se dotýkají svých černých cílových 
oblastí: 15 bodů za každý 
Oranžové čtverce přikrývky se dotýkají svých černých 
cílových oblastí: 30 bodů za každý 
 
 
 
 
 
 
KARDIOVASKULÁRNÍ CVIČENÍ 
Základní popis:  Robot naráz otočí kolem o 90°, aby kliknul ukazatelem vpřed. 
Mezi jednotlivými kliky ukazatele (90° rotacemi kola) se musí robot nejméně jednou 
celý dostat na Základnu. 
 
PŘESNÉ PODMÍNKY BODOVÁNÍ: 
Body budou odečteny podle pozice ukazatele na konci zápasu.  
Body jsou zvýrazněny červenou barvou v tabulce. 
 
 

 
 
 
 
FLEXIBILITA 
Základní popis:  Robot dostane žluté smyčky na základnu. 
PODMÍNKY BODOVÁNÍ: 
Žluté smyčky na základně: 20 bodů za každou 
 
 
PŘECHODY 
Základní popis:  Robot je na prostřední plošině v době ukončení zápasu. 
Středová plošina se smí dotýkat jen podložky a robota, ničeho jiného. 
PŘESNÉ PODMÍNKY BODOVÁNÍ: 
Robot se dotýká pouze nakloněné středové plošiny: 45 bodů 
NEBO 
Robot se dotýká pouze vyrovnané středové plošiny: 65 bodů 
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ROZPOZNÁNÍ PODOBNOSTI A 
SPOLUPRÁCE 
Základní popis:  Robot vyrovná vaši 
ručičku s ručičkou dalšího týmu. 
PŘESNÉ PODMÍNKY BODOVÁNÍ: 
Ručička na vašem poli je paralelní 
s ručičkou na dalším poli: 45 bodů 
 
 
MÍČOVÁ HRA “BUDOUCÍ NÁSLEDKY NAŠICH DNEŠNÍCH ROZHODNUTÍ” 
Základní popis:  Oba týmy získávají body za celkový počet míčů na stojanech na konci hry.  Tým, 
jehož  barva uprostřed, získá body navíc.  
Tlačení na páku je jediný dovolený způsob, jak váš robot může způsobit pád míče barvy druhého 
týmu. Když váš robot zatlačí na páku, může spadnout jen jeden míč barvy druhého týmu. 
 
PODMÍNKY BODOVÁNÍ: 
Každý míč na stojanu (středový + boční, jakékoliv barvy, počítány dohromady): 10 bodů ZA 
KAŽDÝ PRO OBA TÝMY 
TAKÉ 
Vaše barva míče ve středové pozici: 60 bodů NAVÍC JEN PRO VÁŠ TÝM 
 

 
POZNÁMKA:  Rozhodčí po dobu zápasu zaznamenávají zbývající míče.  
 Jestliže se model pro míčovou hru zasekne, pokazí či upustí jiný míč než ten ze 
 středové pozice, bude to považováno za závadu: 
 
Jestliže  je závada způsobena jedním z těchto důvodů: 
 

o   váš robot tlačí páku na vaší straně na východ, ale příliš rychle, příliš daleko nebo ne 
 dost daleko … 

 NEBO 
o   váš robot působí na model jiným způsobem, než tlačením na páku východním 

 směrem, příslušnou rychlostí a vzdáleností …. 
Pak 

o   Oba týmy získají body za míče na stojanech v momentě, než došlo k této situaci.   
o   Pouze druhý tým získá body za centrální pozici (60 bodů). 

 
Jestliže rozhodčí rozhodne, že závada se vyskytla kvůli navržení, nastavení nebo údržbě modelu, 
obě strany mise jsou zastaveny a skórují následovně: 

o Oba týmy získají body za míče na stojanech v momentě, než došlo k této situaci.   
o Oba týmy získají body za centrální pozici (60 bodů) nezávisle na tom, čí míč (jaké barvy) je 
 ve středové pozici. 

 
PENALIZACE ZA DOTYK – Jestliže se dotknete robota, když je mimo Základnu, rozhodčí klikne 
na ručičku kardiovaskulárního cvičení o jeden klik směrem k jedničce (1). 
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