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Projekt

FLL Tuleviku KlassiruumiSM Projekti raames Sinu meeskond:
• valib teema, mis neid huvitab ja mille kohta nad rohkem teada tahaksid.
• loob innovaatilise lahenduse, mis parendab õppimiskogemust.
• jagab oma lahendust teistega.

Mõelge sellele
Olete elu jooksul nii palju erinevaid asju õppinud, et neid on ilmselt võimatu loendada. Hakkasite õppima
sünnihetkest alates. Õppisite kõndima, kingapaelu siduma ja lugema. Võib-olla õppisite tantsima, maalima või
mõnd muusikainstrumenti mängima. Ehk õppisite isegi jalgpalli täiusliku nurga alt väravasse lööma.
Selleks, et mitmed põhiained, nt ajalugu, loodusained, kunst ja matemaatika oleksid lõbusad, peate arendama
teatud oskusi. Tegelikult on oskused õppimisvahenditeks igas vanuses. Nende hulka võivad kuuluda:
• Kriitiline mõtlemine • Suhtlemine
• Meeskonnatöö • Vajaliku informatsiooni leidmine ja kasutamine
• Loovus • Tehnoloogia kasutamine
• Probleemide lahendamine
Õppida on nii palju, aga inimesed ei õpi ühtemoodi. Täpselt samuti nagu robotit saab ehitada rohkem kui ühel
viisil on enamuse asjade õppimiseks rohkem kui üks viis. Neid erinevaid viise nimetatakse "õpistiilideks".
Enamus inimesi õpib läbi mingisuguse kombinatsiooni vaatamisest, kuulamisest, lugemisest, kirjutamisest,
liikumisest ja mängimisest. Mis on Sinu lemmikviis uusi teadmisi omandada või millegi tegemist õppida?
Olenemata teie eelistatud õpistiilidest on olemas palju esmapilgul üllatavaid nõkse, mis aitavad inimestel õppida.
Näiteks:
• Mõned arvutimängud aitavad mõista, kuidas kolmedimensionaalne maailm kokku sobitub. Seda oskust

nimetatakse "ruumiliseks tajuks". See võib aidata Sul kavandada, ehitada ja olla loominguline.
• Uue mängu reeglite laulmine võib aidata neid paremini meelde jätta kui lugemine.
• LEGO klotsidega mängimine võib aidata õppida matemaatikat ja ehituspõhimõtteid. (Ilmselt seda te juba

teadsite - olete ju FLL-il!)
Mõned õppimisvahendid või -tehnikad võivad teha õppimise põnevamaks, samas kui teised aitavad
informatsiooni kauem meeles pidada. Teie selle hooaja Projekti missioon on leida parem või innovaatilisem
viis, et aidata kellelgi õppida.
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Teie FLL Tuleviku Klassiruumi Küsimus
Esiteks valige teema ja uurige, kuidas inimesed praegu seda õpivad.
Uurijad, õpetajad, psühholoogid, jt avastavad pidevalt õppimise
kohta midagi uut. Täpselt nagu professionaalne uurija kirjutate ka
teie üles uurimisküsimuse ja leiate oma vastuse. Meie nimetame
seda teie FLL Tuleviku KlassiruumiSM Küsimuseks.
Alustuseks mõelge kõikide teemade peale, mille kohta olete viimasel
päeval, nädalal või kuul õppinud. Tehke nimekiri. Võib-olla õppisite
midagi ühes järgnevatest kohtadest, kuid kindlasti lisage teemad,
mida kuskil mujal õppisite:

• Klassiruum • Raamatukogu
• Mänguväljak või park • Internet
• Kodu • Huviring, nt bändiproov, kunstikool, karate trenn
• Muuseum • Loodusalad, nt mets
Vaadake iga meeskonnaliikme nimekirja. Mida ja kuidas te õppisite? Kas mingi kindla teema õppimisega oli
raskusi? Kas kasutasite iga teema õppimiseks vahendeid või asju?

MEESKONNANA – Valige üks teema, mis teid huvitab ja kasutage seda, et kirja panna oma FLL Tuleviku
Klassiruumi Küsimus. Teema võite valida oma nimekirjast või mingist muust valdkonnast, mis teie meeskonda
huvitab. FLL Tuleviku Klassiruumi Projekti raames võib teema olla väga laialt (nt. loodusteadused) või väga kitsalt
määratletud (nt. raku erinevad osad).
Pange kirja oma FLL Tuleviku Klassiruumi Küsimus, kasutades järgnevat mudelit: "Kuidas me saaksime
paremaks muuta [meeskonna teema] õppimise viisi?”
Seejärel uurige viiside kohta, kuidas inimesed tänapäeval selle teema kohta õpivad. Võite kasutada raamatuid,
intervjuusid, Internetti, raadiot, televiisorit või teisi allikaid, et vastata taolistele küsimustele:
• Kuidas inimesed tavaliselt selle teemaga esimest korda kokku puutuvad?
• Missuguseid vahendeid või tehnoloogiat õpilased tavaliselt selle teema õppimiseks kasutavad?
• Miks ja kelle jaoks on see teema oluline?
• Kas selle teema õppimisel on asukoht või meetod oluline?
Nüüd võib olla hea aeg mõnd eksperti intervjueerida. Ekspert võib olla keegi, kes teie poolt valitud teemat õpetab
või sellega igapäevatöös kokku puutub. Kuidas nemad teie teema kohta õppisid? Miks see neid huvitab? Kas neile
meeldis see teema, kui nad seda esimest korda õppisid? Missuguseid puuduseid on viisil, mille abil inimesed
tänapäeval seda teemat õpivad?
MEESKONNANA – Pärast ajurünnakut ja uurimist peaks teil olema suhteliselt hea ülevaade olemasolevatest
vastustest oma FLL Tuleviku Klassiruumi Küsimusele. Arutage läbi, kas vajate lisainformatsiooni enne kui asute
oma lahendust kavandama.

Looge innovaatiline lahendus
Nüüd on teie ülesandeks kavandada innovaatiline lahendus oma FLL Tuleviku Klassiruumi Küsimusele –
lahendus, mis annab ühiskonnale lisaväärtust, parendades olemasolevat või kasutades olemasolevat uuel
viisil või leiutades midagi täiesti uut. Teie lahendus võib muuta mõne teie meeskonnaliikme või kellegi teise
õppimiskogemust paremaks.
Mõelge:
• Kuidas saaks teie lahendus teha õppimist lihtsamaks või lõbusamaks?
• Kas see aitab teil endil midagi õppida? Või aitab teil kedagi teist õpetada?
• Mida võiks paremini teha? Mida võiks täiesti uutmoodi teha?
• Missugused uued vahendid või protsessid aitaksid informatsiooni kauem mäletada?
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MEESKONNANA – Mõelge selle peale! Korraldage ajurünnak! Kasutage oma probleemilahendusoskusi, et
kõikide võimalike lahenduste peale mõelda. Arutage läbi kõik ideed. Ühe meeskonnaliikme "rumal mõte" võib olla
täiusliku uuendusliku lahenduse inspiratsiooniks.
Suurepärase lahenduse väljatöötamiseks võib vaja minna meeskonna täit kujutlusvõimet ja leidlikkust. Samas
võib lahendus olla nii ilmselge, et paneb imestama, miks inimesed juba praegu sel viisil ei õpi.
Kasutades oma uurimistööd, mõelge, kuidas keegi saaks teie lahenduse reaalsuseks muuta.
• Kas teie idee on mõnel moel erinev teistest lahendustest, kuidas teie teema kohta õppida?
• Mis oleksid teie lahenduse rakendamise kulud?
• Kas teie lahenduse tarvis oleks vaja spetsiaalset tehnoloogiat?
• Kas igaüks saaks teie lahendust kasutada või ainult mõned inimesed?
Ärge unustage, et teie lahendus võib midagi olemasolevat paremaks teha, seda uuel viisil kasutada või leiutada
midagi täiesti uut.

Jagage teistega
Kui teil on olemas oma lahenduse kavand või plaan, jagage seda!
MEESKONNANA – Mõelge selle peale, keda teie lahendus aidata võiks. Kuidas neile sellest teada anda? Kas te
saate oma uurimistööd ja lahendust esitleda inimestele, kes õpivad või õpetavad? Kas saate jagada seda
professionaaliga või kellegagi, kes aitas teil oma teema kohta õppida? Teiste õpilastega oma koolis? Ehk on veel
erinevaid sihtgruppe, kes võiksid teie ideest huvitatud olla?
Kaaluge oma idee jagamist kellegagi, kes võiks anda tagasisidet. Iga inseneri jaoks on kavandamisprotsessi
lahutamatud osad tagasiside saamine ja parendamine. Ärge kartke oma ideed uuesti üle vaadata ja kohendada,
kui selle kohta kasulikku tagasisidet saate.
Esitlemisel kasutage oma meeskonnaliikmete andeid. Leidke loominguline viis selgitamaks oma FLL Tuleviku
Klassiruumi Küsimust ja lahendust. Kas võiksite esitada sketši? Teha veebilehekülje? Joonistada koomiksi?
Räppida? Kirjutada luuletuse, laulu või jutu? Teie jagamine võib olla lihtne või keerukas, tõsine või inimesi
naerma ajav.
Ja ärge unustage, et kõige tähtsam on lõbutseda!

Esitage oma lahendus võistlusel
Lõpuks on vaja ette valmistada esitlus oma töö jagamiseks hindajatega võistlusel. Esitluses võib kasutada
plakateid, slaidiprogramme, mudeleid, multimeediaklippe, teie uurimismaterjale, jne. Olge loovad, kuid
veenduge, et kõik oluline info on edasi antud.
Et kandideerida Projekti kategoorias auhinnale, peab meeskond:
1. määratlema oma FLL Tuleviku Klassiruumi Küsimuse.
2. selgitama oma innovaatilist lahendust.
3. kirjeldama, kuidas meeskond jagas oma avastusi teistega.
4. järgima esitlusele seatud nõudeid:

• esitlus peab toimuma reaalajas, meediavahendeid võib (võimalusel) kasutada, kuid ainult oma esitluse
täiustamiseks.

• esitlus peab kaasama kõiki meeskonnaliikmeid; iga liige peab mingil moel Projekti hindamisel osalema.
• esitluse ülesseadmiseks ja ettekandmiseks kulub 5 minutit või vähem ning täiskasvanu abi ei ole lubatud.

Et rohkem teada saada Projekti esitluse hindamise põhimõtetest, vaadake hindamislehti lehel
www.robootika.ee/fll.
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Abiks Projektiga (valikuline)
• Kontrollige iga teatud aja järel Projekti uuendusi lehel www.robootika.ee/fll. FLL-i meeskond täpsustab aeg-ajalt

tavalisemaid Projekti kohta esitatud küsimusi. Postitatud info on ametlik ning kehtib kõikidel turniiridel.
• Vaadake 2014. aasta Võistlust lehel www.robootika.ee/fll. Laadige alla Teemajuht - seal on haridussõnavara,

internetilehekülgede loetelu, raamatusoovitusi ja nõuandeid ekspertidega suhtlemiseks.
•  Rohkem informatsiooni Võistluse, turniiride ja hindamise kohta leiad FIRST® LEGO® League Juhendajate

käsiraamatust.
Kui siiski FLL Projekti kohta mõni küsimus tekib, saatke kiri s.hendrikson@gmail.com.
 

Õppimine on elu osa. Sa teed seda iga päev.
Nüüd on TEIL võimalus öelda, kuidas inimesed teie

arvates midagi uut õppima peaksid.
Teie lahendus võib aidata teid endid, mõnd tuttavat või kedagi täiesti võõrast - see ei

olegi oluline. Aidates kellelgi õppida, mõjutame selle inimese kogu ülejäänud elu.

Aidake FLL-il muuta õppimine tõeliseks Tuleviku Klassiruumi kogemuseks!
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6

Robotimäng
Väljaku kirjeldus

Väljakuks nimetame platsi, kus leiab aset robotimäng.
 
•  See koosneb lauast, millele on asetatud väljakumatt, millele omakorda on asetatud 
missioonimudelid.
• Väljakukomplekti kuuluvad väljakumatt ja mudelite ehitamiseks mõeldud LEGO® klotsid ning 3M 
takjakinnitused.
• Järgnevalt leiate laua ehitamise ja missioonimudelite paigutamise juhendid.

Laua ehitus
Kogu robotimäng leiab aset spetsiaalselt selle võistluse jaoks ehitatud laual, mille iga meeskond võiks endale ehitada (v.a. juhul 
kui laud on juba olemas või lauale on ligipääs olemas). Lihtne lahendus, kuidas võimalikult odavalt, ohutult ja õiges mõõdus laud 
ehitada, on antud selles dokumendis. Laua aluskonstruktsioonide kohta ei ole piiranguid, peaasi, et laua pealispind oleks sile ja 
seinad sirgelt ehitatud. Laua ehitus on iseenesest lihtne, kuid nõuab siiski mõningat puutööoskust.

Turniiril on kaks lauda asetatud pikema küljega üksteise vastu, aga 
iga meeskond tegutseb ainult oma laual. Sellepärast võib 
harjutamiseks ehitada vaid ühe väljaku - nn "pool-laua".
Enamus võistlustel on üks nn ühine missioon, millest pool asetseb teie
laual ja teine pool vastasmeeskonna laual. Seega soovitame oma 
laua külge ehitada ka natuke vastaslauda, mille peale on hea 
ühismissiooni mudelit paigutada. Sellist osa võib kutsuda laua 
abiosaks.

Materjalid
Materjalid Kogus

Väljakukomplekt (missioonimudelite ehitamiseks LEGO klotsid, väljakumatt, CD, takjakleepsud) 1
Lihvitud vineer mõõtmetega 96’’x 48’’x 3/8’’ (2438 mm x 1219 mm x 10 mm). Vineer võib olla paksem! 1
t2’’ x 3’’ (~ 50 mm x 77 mm) pruss, pikkus 8’ (2438 mm) 6

1 purk (1/2 L)
puidukruvid ~ 5 x 60 mm 1 karp
Harkjalad (610 mm kõrge ja 914 mm pikk) 2
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Osad

osa materjal mõõtmed

96" (2438mm)

kas värvida kogus

laua pind (A)

pikk külgsein (B)

1

lühike külgsein (C)

tugevdusribi (D)

harkjalg

pruss

osta poest

pruss

pruss

45" (1143mm)

48" (1219mm)

ei

jah

jah

ei 4

H 24" W 36"
(610mm) (914mm)

ei 2

2

3

Kokkupanek
Samm 1 - Jäta vineeri (A) karedam pool allapoole. Sellele poolele kinnita tugevdusribid vahega 457 mm. Ära jäta kruvipäid 
välja, vajadusel lihvi kruvipeade ümbrus siledaks.
Samm 2 - Plaadi teisele poole (siledamale poole) kinnita külgseinad (B, C).

• Kinnitatud külgede seinast-seina mõõtmed peavad olema 2362 ±3mm korda 1143±3mm.

• Külgseinte kõrgus peab kõikjal olema 77 ±13mm. See tähendab, et maksimaalne lubatud kõrgus on kolm ja pool tolli 
(90mm) ja mnimaalne kõrgus kaks ja pool tolli (64mm).

• Veendu, et kõik seinad oleksid sama kõrged. Turniiril olevate laudade seinte kõrgused võivad erineda teie harjutusväljaku 
seinte kõrgusest.

Samm 3 - Kellegi abiga asetage valmis laud kas siis harkjalgadele või mingi muu laua peale, jälgige, et see oleks loodis.
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Väljakumati paigutus
Samm 1 - Puhastage tolmuimejaga laud tolmust. Isegi väikseim tükike, mis mati alla jääb, võib tekitada robotile pahandust. 
Peale tolmu imemist käige liivapaberiga veelkord laud üle, et kõik konarused maha lihvida ja tõmmake seejärel tolmuimejaga veel 
üks kord üle.

Samm 2 - Kui laud on korralikult tolmust puhas, siis rullige väljakumatt selle peale lahti. Värvitud pool jätke üles  ja põhjasuund 
asetage kahekordse külgseina poole. Vaata allpool olevaid pilte. ÄRGE MINGIL JUHUL LASKE MATIL VÄÄNDUDA (PAINDUDA 
KORRAGA KAHES ERI SUUNAS)!

Samm 3 - Võib juhtuda, et matt on lühem kui laua sisemised mõõdud. Siis asetage matt selliselt, et mati lõunapoolne serv oleks 
täpselt vastu laua lõunapoolset külgseina ja et matt oleks ida/lääne sihis täpselt keskel.

Samm 4 - Üheskoos meeskonnakaaslastega sikutage lahtirullitud matti äärtest, et mati sisse ei jääks ühtegi kortsu ega lainetust. 
Kui kõiki lainetusi ei saa kohe välja, siis ärge muretsege, need lähevad ajaga sirgeks (mõni meeskond kasutab juuksefööni, et
lamandumisprotsessi kiirendada). Kui matt on sirgeks tõmmatud, siis korrake sammu 3!
Samm 5 - VALIKULINE – Et matt väljakul fikseerida, võite kitsa musta kleeplindiga ida ja läänepoolsed küljed
kinnitada. Kleeplint võib katta ainult mati musta piirjoont. Laual võib kleeplint katta ainult horisontaalset tasapinda ja
mitte seinu.
Samm 6 - Turniiriväljaku imitatsiooni korral pole laua abiosa vaja. Aseta kaks lauda põhjapoolsete külgedega
üksteise vastu. Turniirilaual tuleb kahe väljakumati põhjapoolsed küljed eraldada 90±6mm.

HARJUTUS (“POOL-LAUD”) TURNIIRILAUD (“TÄISLAUD”)
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Missioonimudelite ehitus
EHITAGE MISSIOONIMUDELID - Missioonimudelid saate kokku panna, kasutades väljakukomplektiga kaasasolevaid LEGO 
klotse ja internetist leitavaid missioonimudelite kokkupanemise juhendeid. Ühel inimesel kulub selleks umbes 2 – 4 tundi, seega 
võite teha sellest ürituse, kus kõik saavad käed külge panna. Laste jaoks, kes on LEGO klotsidega natukene vähem kokku 
puutunud, on missioonimudelite kokkupanemine heaks alguseks. 

Missioonimudelite paigutus ja lauale kinnitamine
TAKJAKINNITUS (DUAL LOCKTM) - Need missioonimudelid, mille juurde on kirjutatud „nõuab takjakinnitust“, tuleb kinnitada 
väljakumati külge. Kinnitustena kasutatakse firma 3M poolt tehtud korduvkasutatavat takjakinnitust, mida kutsutakse Dual Lock 
(kaksiklukusti või lihtsalt takjakinnitus). Need kleepsud leiate oma väljakukomplektist. Takjakinnitused kinnituvad surudes üksteise 
külge ja vajadusel on võimalik need lahti tõmmata. Nii on hea mudeleid näiteks transpordiks või ladustamiseks mati küljest 
eemaldada. Takjakinnitused tuleb kleepida vaid üks kord, ülejäänud kordadel saab juba mudelid mati peale kinnitada või sealt ära 
võtta. Takjakinnituse õige kasutamine:

Samm 1 - Kleepige üks ruudukujuline kleeps väljakumatile igasse X-iga märgitud kohta. 

Samm 2 - Võtke järgmised kleepsud ja suruge (mitte ärge kleepige) need matile liimitud kleepsude peale.

VIHJE - Ruudukujuliste kleepsude surumiseks kasutage sama vahapaberit, mille küljes kleepsud olid.

Samm 3 - Asetage mudelid kleepsude peale.
ETTEVAATUST - Mõned mudelid tunduvad olevat sümmeetrilised, ent neil on siiski kuskil näidatud matile
kinnitamise suund.
- liimige iga kleeps täpselt oma ristiga märgitud kastikesse ja iga mudel täpselt oma kohale.

- Kui surute mudelit kleepsu peale, siis suruge võimalikult madalalt ja kindlasti mitte mudeli pealt, vältimaks mudeli

purunemist. Mudeli eemaldamisel tõmmake võimalikult madalalt, et mudelit mitte lõhkuda.
VIHJE -Suurte ja painduvate mudelite puhul suruge kinni üks jalg (osa) korraga.

MUDELID
Skaala - Kinnitage vastavalt pildile.
Otsingumootor - Kinnitage selliselt, et lükkamiskang oleks lääne pool ning silmused oleksid õiget värvi nagu pildil.
Jalgpall - Kinnitage võrk ja piire nagu on näidatud pildil.
Kast - Asetage vabalt nagu on näidatud pildil. Ideeplaat tuleb asetada kasti nii, et valge külg vaatab läände ja kollane
pirn lõuna suunas.
Kogukonna puu - Kinnitage vastavalt pildile ja suruge silmus sisse selliselt, et küljed tõuseksid üles.
Meeled - Kinnitage vastavalt pildile nii, et liugur oleks täielikult läänes ja silmus oleks haaratsi sees.
Pilv - Kinnitage vastavalt pildile selliselt, et SD kaart oleks all/läänes.
Silmused - Asetage üks vabalt oma kohale lõunasse, keskele. Jälgige, et kõik torud oleksid sarnased ja paralleelsed.
Robotkäsi - Kinnitage vastavalt pildile selliselt, et liugur oleks põhjas ja käpp oleks suletud ning silmus selle sees.
Pühendumus - Kinnitage vastavalt pildile, kollane kang põhja, punane õlg üles ja valge osuti (näidik) alla/lõunasse.
Muutuvad olud - Kinnitage vastavalt pildile, lõunapoolne piire vastu stopperit.

SKAALA OTSINGUMOOTOR JALGPALL KAST
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KOGUKONNA PUU

SELLEST…

MEELED PILV SILMUSED

ROBOTKÄSI PÜHENDUMUS MUUTUVAD OLUD

Tagurpidi ehitamine - Teil on mitu kuueosalist klotside komplekti. Kaks komplekti on mõeldud mänguväljakule
(ülejäänud on mõeldud FLL Projekti jaoks). Kahest komplektist ÜKS asetseb lahtivõetuna BAASIS. Teisest
komplektist tuleb ehitada väike juhuslik mudel, mis asetatakse musta korvi. Suletud korv asetatakse matil oma
kohale kirdes asuvasse nurka.

UKS - ASETAGE
TAKJAKINNITUSED

UKS - See mudel kinnitatakse läänepoolsesse seina. Matilt ei leia te ühtegi X-iga tähistatud viidet, kuid siiski on
seal märgid, kuidas ja kuhu mudelit asetada (vaata piltidelt). Asetage takjakinnitused selliselt nagu on näidatud
pildil. Ukse kinnitus peab asetsema joonte vahel. Algasendis peab uks olema kinni, link ülemises astmes.

JA ASETAGE SELLISELTEHITAGE MIDAGI SELLIST
NEED ON LIHTSALT NÄITED

KINNITAGE
JOONTEST

PÕHJA poole

SURUGE
JOONEST

LÕUNA poole

ALGASENDUKS - SEINA KINNITUSED
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Ekraan ja kaamera - Selle mudeli kohta käib 3 märkust:
1) Selle mudeli korralikuks funktsioneerimiseks on vaja mõlemat meeskonda.
2) Mudeli ülesseadmine nõuab hoolt ja kannatlikkust. (olgem ausad, robootikutele on see käkitegu).
3) Harjutamiseks on tarvis üles seada ainult osa mudelist.
Ülesseadmine näeb välja järgmine: robot sikutab kaamera mudelit, mis nööripidi käivitab ekraani mudeli. Ekraan
aktiveerub ainult juhul kui mõlemad meeskonnad on oma kaamera mudelit sikutanud. Punkte saadakse ainult siis kui
mõlemad meeskonnad missioonil osalevad. Kuna raske on ennustada, kas vastasmeeskond lahendab selle
missiooni edukalt või mitte, siis teil jääb üle lihtsalt edukalt kaamera mudelit sikutada.
Seadistamine käib järgnevalt: Samm 1 = kinnitage ekraani mudel, Samm 2 = kinnitage kaamera mudel, Samm 3 =
kinnitage nööri suunajad, Samm 4 = siduge nöör, Samm 5 = häälestage süsteem…
Samm 1 - Kinnitage ekraani mudel - Ekraani mudel asetseb pooleldi teie ja pooleldi vastase laual. Kuna
harjutamiseks kasutate ainult ühte lauda, siis tuleb mudeli teine pool samuti toestada. Selleks tuleks kasutada nn
abiosa. Näiteks on pildil näha LEGO klotsidest tehtud alus, mis on takjakinnitusega seina külge õigele kõrgusele
asetatud. Kui teil LEGO klotse ei ole, siis võite sama konstruktsiooni teha puidust, papist või millestki muust… Küll te
saate hakkama! Kui abiosa on ehitatud, siis kinnitage mudel sarnaselt pildil näidatuna.

KINNITATUD EKRAANIMUDEL

ABIOSA NÄIDIS TAKJAKINNITUS KÄIB SIIA 4tk

KINNITATUD JA VINNASTATUD KAAMERAMUDEL

Samm 2 - Kinnitage kaamera - liugur peab olema täielikult idas.
Samm 3 - Kinnitage nööri suunajad - suunajad kinnitatakse seinale väljaku joonte vahele, nagu ukse mudeli puhul.

TAKJAKINNITUS SIIA NURGASUUNAJA LÄÄNE SUUNAJA
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Samm 4 - Siduge nöör - siduge nöör punni külge ja asetage kaamera lõpus olevasse positsiooni 2.

POS 1

Ekraani mudelil viige nöör 90° pistiku alt läbi ja siduge kahe sinise tihvti vahel oleva musta punni külge (vaata pildilt).

NÖÖRI VEDAMINE EKRAANI JUURES

Kaamera mudeli algseadistamiseks tuleb tõsta hall kang üles ja toestada see L-talaga. Suruge L-tala täpselt nii
sügavale, et see teeks oma töö ära.
Samm 5 - Häälestage süsteem - Kas ekraani mudel tõuseb üles, kui kaamera mudel on sikutatud täiesti läände ja
selle tulemusel nihkub L-tala halli kangi alt ära? Kui ei, siis nihutage kaamera mudelil nööri punn teise asendisse ja
katsetage uuesti. Kui aga õiget asendit ei saagi paika, siis siduge nöör uuesti.
Baas - Asetage baasi laiali järgmised esemed: Pall, 8 penalti/karistuse mudelit, üks silmus, üks komplekt ehitusklotse
(6 klotsi), kaks LEGO mehikest ja sinise/kollase/punase klotsiga vahetükk.

POS 2 (Proovige esmalt seda) POS 3 POS 4

ALGASEND
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Väljakuhooldus
• Külgseinad - Eemaldage silmnähtavad pinnud ja katke kinni tekkinud praod.

• Väljakumatt - Jälgige, et väljakumatt puutuks lõunapoolset seina ja oleks ida-lääne suunas täpselt keskel.
Ärge puhastage matti vahenditega, mis võivad jälgi jätta. Igasugune pesuvahendi jälg võib olla liimjas ja see mõjutab roboti 
tööd. Meeles tuleb pidada, et turniiril kasutatakse uusi matte. Tolmu eemaldamiseks kasutage tolmuimejat või 
tolmueemalduslappe. Et plekke välja saada, kasutage valget kustutuskummi. Väljakumati rullikeeramisel ja hoiustamisel olge 
tähelepanelik, et mati sisse ei tekiks auke ja kortse. See kõik võib mõjutada roboti normaalset tööd. Turniirikorraldajad võiksid 
enne võistlust uued matid lahti rullida nii varakult kui võimalik, et kortsud saaksid välja minna. Kui väljakumati ääred on 
kaarjad, siis on lubatud kasutada kinnitusteipi. Vahtteip ei ole lubatud. Ärge kasutage takjakinnitust mati all või mõnel
muul mitte ettenähtud viisil.
• Missioonimudelid - Aegajalt on soovitatav missioonimudelid üle kontrollida ja vajadusel tükid uuesti kinni
pigistada. Samuti võiks aegajalt jälgida, kas kõik pöörlevad mudelid pöörlevad vabalt ja vajadusel vigased jupid välja 
vahetada.
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Robotimäng
Reeglid

Filosoofia
1 - Sõbralik Professionaalsus® - Te olete "Sõbralikud Professionaalid".

• Te võistlete raskete PROBLEEMIDEGA, samas koheldes INIMESI austuse ja lahkusega – nii enda võistkonnaliikmeid kui ka 
teiste meeskondade liikmeid.

• Te kuulate ja täiendate teiste inimeste ideid, mitte ei lükka neid tagasi ega halvusta neid.

2 - Tõlgendus - Robotimängu tekst tähendab täpselt ja ainult seda, mida see ütleb, nii et järgige juhendeid
sõna-sõnalt.

• Ärge tõlgendage teksti teie arvamuse põhjal või selle põhjal, kuidas olukord reaalses elus võiks olla. 

• Kui mingit detaili pole mainitud, siis ei ole see oluline.

• Siin ei ole peidetud tingimusi või piiranguid, vaid siin on peidus vabadused ja me julgustame teid neid leidma! Kui te
loete kõike, siis te teate ka kõike!

NÄITED:
— Kui roboti missiooniks on olla trepiastmetel, siis see ei tähenda, et ta peab ronima mööda treppi või et ta peab olema kõige 
kõrgemal trepiastmel.
— Kui väljakule on joonistatud ookean ja missioonide kirjelduse juures seda ei mainita, siis ei ole mõtet küsida, kas robot tohib üle 
ookeani sõita? Miski ei keela ju seda!
— Kui missiooniks on kohvitassi asetamine laua peale, siis pole vahet kas kohvitass on püsti või pikali!
— Kui selgelt väidetakse, et robot peab prügi tühjendamiseks kasutama robotkätt, siis nii ongi! Kui mainitud ei ole, siis võib 
ükskõik kuidas korjata.
— Kui robot peab prügi tühjendamiseks kasutama robotkätt, siis pole oluline, kas robotkäsi tõstab prügi välja või kallutab anuma 
prügist tühjaks.

3 - Kahtlusest kasu saamine - Saate kahtlusest kasu kui:
— selgub, et mudel on valesti või halvasti ehitatud.
— murdosa sekund või väike õhuke piir jääks määravaks.
— tegemist on segase, vastuolulise või puuduva informatsiooniga.
— kohtunik kaldub mingi piirangu või tingimuse juures oma positsiooni ära kasutama.
— keegi pole päris kindel, mis just juhtus.
• Tehke häält! Kui lapsed (mitte juhendaja) suudavad kohtuniku otsuse kahtluse alla seada ja kohtuniku segadusse ajada, siis
saate vastavad punktid.
• See reegel pole välja mõeldud selleks, et kohtunikud tunneksid ennast leebemalt, vaid ka kohtunik on inimene ja teeb oma
tööd nii hästi kui võimalik, isegi siis kui õhku võib jääda mõni kahtlus. See reegel ei tohiks olla strateegia osa!
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4 - Varieeruvus - Ehituse ja programmeerimise juures pidage meeles, et varustajad, sponsorid ja

vabatahtlikud pingutavad kõigest väest, et kõik võistlusväljakud oleksid korralikud ja identsed, aga
alati tuleb arvestada varieeruvusega nagu näiteks:
• külgseinte sees olevad praod, pinnud, augud, kleeplint. 

•    valguse varieeruvus sõltuvalt kellaajast ja laua paigutusest.

•    võistlusmati all oleva pinna iseärasused.

•    kas mati ida- või läänepoolsel küljel on teipi või ei.

•    mati enda lainetus.  Paljudel turniiridel ei ole lihtsalt võimalust matti enne lahti

rullida, et vältida lainetust. Lainetuse asukoht võib erinevatel väljakutel varieeruda.
•   Kaks soovitatavat ehitusnippi, mis aitavad varieeruvust vähendada on:

— Vältige selliseid roolimismehhanisme, mis libisevad mööda maad või
kasutavad külgseinu.
— Katke valguseandur selliselt, et seda ei saaks väline valgus mõjutada.
•   Roboti ehitamisel arvestage, et turniiril võivad valgusallikad ja kaamerad olla seina peal.

•   Küsimused turniiri erinevate olude kohta tuleks esitada spetsiaalselt selle turniiri

korraldajatele.

Informatsioon
5 - Tähtsusjärjekord - Tihtipeale saadakse robotimängu kohta informatsiooni erinevatest kohtadest. Mida rohkem on erinevaid 
kohti, seda suurem on tõenäosus, et erinevatest allikatest pärit info läheb vastuollu. Järgnevalt järjestatakse infoallikad tähtsuse 
järjekorras:

1 = HETKE Robotimängu uuendused, 2 = Missioonide ja väljaku ehitus, 3 = Reeglid
• Võib juhtuda, et ka ühel ja samal lehel on info vastuolus. Siis tuleks valida info, mis tundub hetkel mõistlikum. Kui mõlemad

tunduvad mõistlikud, siis tuleks valida see info, mis on meeskonnale kasulikum.
• Erinevatel lehtedel olevad fotod ja videod on lihtsalt näideteks ja juhindumiseks. Tihtipeale ei sisalda need kogu informatsiooni ja 

seetõttu võivad juhtida valearusaama juurde. Kui vastuolu tekib video, pildi ja teksti vahel, siis tekst on alati esmatähtis.

6 - Robotimängu kasutajatugi
• Kõige parema ja kiirema toe leiate Robotimängu uuenduste lehelt!

• Professionaalset robotimängu kohta käivat abi saab otse selle koostajalt (Scott Evans) aadressilt fllrobotgame@usfirst.org

(tavaliselt vastatakse 1 – 2 tööpäeva jooksul). Loomulikult võib abi otsida ka Eesti koolirobootika listist aadressilt
org.robootika.koolirobot@lists.ut.ee või peakohtunikult (Ramon) - ramon@ut.ee
•  Saates e-maili, lisage sellesse oma roll (liige, juhendaja, mentor, lapsevanem, kohtunik jne).

• Ükski küsimus pole halb küsimus, mõned on lihtsalt paremad kui teised.

• Kui on ilmselge, et te pole juhendit lugenud, siis suunatakse teid juhendis õigesse kohta.

• Kui mingi tekst jääb segaseks, siis üldiselt öeldakse nii nagu ka kohtunik seda ütleks.

• Kui te avastate mingi vea või arusaamatuse, siis see lisatakse Uuenduste lehele.

• Lühikesed ja lihtsad küsimused saavad kõige kiiremini vastuse.

• Kohtunikud ei ole kohustatud lugema individuaalseid e-maile.

• Ühtegi uut robotimängu uuendust ei väljastata reedel peale kella 3 päeval.

• Kindlasti ei abistata küsijaid ehitusnõuannetega ja programmeerimisnõuannetega. See on teie ülesanne.

• LEGO toodete kohta saab parimat infot LEGO kodulehelt ja sealt leitavatelt klienditoe telefonidelt.

• Üldjuhul ei vasta robotimängu kasutajatugi foorumis küsitud küsimustele ja arutlustele.
HOIATUS: Foorum on hea koht, kus nõuandeid ja lahendusi jagada, aga foorum ei kuulu ametlike allikate nimekirja.
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7 - Juhendajate koosolek - Juhendajatel on viimaseks võimaluseks küsimusi esitada turniiri hommikul toimuval juhendajate 
koosolekul.

• Peakohtunik ja juhendajad kogunevad, et viimast korda ENNE esimest võistlusvooru kõik üle täpsustada ja küsimustele
vastused leida.
• Kui teil on strateegia, mis võib kohtuniku segadusse ajada, peaksite kohtunikule sellest enne matši algust teada

andma, et vältida matši ajal segadust.
• Võistlusväljaku juurest ära minnes jääb kohtuniku otsus kehtima. Tagantjärgi vea leidmisel punkte ei muudeta!

Robotimängu definitsioonid
8 - Missioon - Missioon koosneb ühest või mitmest saavutatavast olukorrast, millest igaüks on väärt erineva hulga punkte.

• See on teie enda teha, millises järjekorras te missioone täidate ja mitut missiooni ette võtta kavatsete.

• Te ei pea proovima kõiki missioone!

• Kui mingi missioon läheb halvasti, siis on õigus seda uuesti proovida, aga platsi ei seata vahepeal uuesti korda.
Näiteks kui roboti ülesandeks on mingi kuhi kukutada ida poole ja robot selleni ei jõua, siis saab antud missiooni uuesti proovida. 
Kui aga robot jõuab kuhjani ja kogemata kukutab selle valele poole, siis selleks korraks loetakse missioon läbikukkunuks, sest 
kuhja uuesti üles seadma ei hakata.

9 - Võistlusmatš - FLL-i turniiril on kaks robotiväljakut külg külje kõrval ja kaks meeskonda võistlevad koos ühel ajal. Igal 
meeskonnal on 3 katset, mis ei pruugi olla järjestikused. Iga võistlusmat  kestab katkematult 2 ja pool minutit (2m 30sek). 
Järgnevalt kirjeldame kogu protsessi:

• Igal meeskonnal on täpselt 1 minut aega oma asjad võistlusväljakule sättida.

• Teil on võimalus iga uue vooruga paremad punktid koguda.

• Kõik voorud on eraldiseisvad ja ei mõjuta üksteist, parim tulemus läheb lõppkokkuvõttes arvesse.

• Kui on teada, et vastasmeeskond millegipärast ei tule, siis tuuakse vastasväljakule kas vabatahtlik meeskond või nn
kodumeeskond, kes võistleb teiega koos. Kui vabatahtliku meeskonda vastu panna ei ole ja te võistlete tühja väljaku vastu, siis
kõikide missioonide eest, mida üritasite, aga ei saanud täita teise meeskonna puudumise tõttu, saadud punktid lähevad arvesse!

Kohalikud definitsioonid
10 - Väljak - Väljakuks nimetame kohta, kus toimub robotimäng. See koosneb laua peal olevast väljakumatist, mille peale on
asetatud missioonimudelid ning sisemistest lauaseintest.
• Väljakumatt ja LEGO elementidest tehtud missioonimudelid moodustavad "Väljakukomplekti".

• Missioonimudelite kokkupanemise juhendid on leitavad internetist.

• Detailid, kuidas missioonimudeleid paigutada, on leitavad väljaku ülesehitamise peatükist. See, et te teate, kuhu mudelid matil 
lähevad, ei tähenda, et oskate väljakut kokku panna!
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11 - Baas - Baasiks nimetatakse kujuteldavat kasti, mis moodustub baasi alas 
ja mille nähtamatu lagi on 30 cm kõrgusel. Baasi hulka kuulub ka baasi alas 
oleva väljakupiirde sisemine külg.

• See tähendab, et baas ei ole lihtsalt väljakul olev ala, vaid kamber.

• Baasi hulka kuuluvad ka baasi piirjooned.

• Baasi hulka kuulub ka läänepoolse seina ja baasi vaheline tühimik. 
Joonisel on see märgitud punase joonega.

Esemete definitsioonid
12 - Robot - Robotiks nimetatakse LEGO MINDSTORMS® kontrollerit ja 
selle külge käsitsi kinnitatud detaile, mida võib kontrolleri küljest eemaldada 
ainult käsitsi.

13 - Lisaseade - Lisaseadmeteks nimetatakse detaile, mis kinnitatult on roboti 
osad, aga need ei ole kogu mat i ajal roboti küljes.

Tühimik mati ja ääreseina
vahel loetakse ka baasi

osaks.

14 - Stateegiline objekt - Strateegilised objektid on esemed, millega meeskonnaliikmed saavad baasis tegeleda või
millega tegeleb väljakul robot.

15 - Missioonimudelid - Missioonimudeliteks nimetame objekte, mis asetsevad võistlusmatil juba enne teie saabumist.

16 - Last - Last on ükskõik milline strateegiline objekt või missioonimudel, mida robot peab transportima või lahti
laskma. Esemed, millega toimub juhuslik kontakt, mis lastakse täiesti lahti või mida ainult lükatakse, ei ole last.

Roboti lubatud varustus
17 - LEGO originaalelemendid - Kõik elemendid, mida te võistlusalas kasutate, on otseselt või kaudselt seotud strateegiaga 
ja seega peavad need LEGO poolt originaalosadena toodetud olema.

Erandid:
— LEGO nööri ja torusid võib lõigata lühemaks.

— Robotiprogrammide järjestuse järgimiseks on lubatud kasutada paberit.

— Enda roboti äratundmise märget võib kasutada ainult peidetud osas.

• Kleepekad ei ole lubatud, v.a. LEGO poolt kleebitud kleepekad.

• Kasutada ei tohi värvi, kleeplinte, liimi, õli, tõmblukku, jne.

18 - Tavaelemendid - Lubatud on kasutada piiramatu arv LEGO juppe, sealhulgas pneumaatika osi, kummilinte ja
nööre ja need võivad olla ükskõik millisest LEGO tootest (MINDSTORMS®/TECHNIC/DUPLO®/BIONICLE™/STAR WARS™/
HARRY POTTER™/etc.).
        Erand: LEGO poolt toodetud üleskeeratavaid mootoreid kasutada ei tohi!

Erand: Laua juurde ei tohi tuua topelt missioonimudeleid juhul, kui need võivad punktilugemist eksitada.
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19 - Kontrollerid - Ühe matši ajal on lubatud kasutada ainult ühte pildil olevatest kontrolleritest. Valige omale pildilt sobiv 
kontroller.

EV3 NXT RCX

20 - Andurid - Lubatud on kasutada piiramatu arv andureid. Kasutada võib puute-, valgus-, värvi-, pöörlemise-, ultraheli-
või kallutusandurit (gyro). Teised andurid ei ole lubatud. Valige alljärgnevatest LEGO poolt toodetud anduritest oma
lemmikkombinatsioon.

EV3 puute

NXT puute

21 - Mootorid - Võistlusalas võib korraga olla 4 mootorit. Kasutada võib ükskõik millist kombinatsiooni järgnevatest LEGO
poolt toodetud mootoritest. Teised kahjuks lubatud ei ole.

22 - Kogusepiirang - Ülalpool antud kogusepiirangud ei kehti ainult sellele, mis hetkel roboti "peal/küljes" on.
• Kohtunik liidab kokku kõik, mis teil võistlusalas kaasas on, nii väljakul kui ka platsi ääres.
• Kõik see läheb käimasoleva matši ajal arvesse.

EV3 värvi EV3 ultraheli EV3 kallutus

NXT valgus NXT värvi NXT ultraheli

RCX puute

EV3 “LARGE”

RCX valgus RCX pöörlemis

EV3 “MEDIUM” NXT RCX
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23 - Teised elektrilised elemendid- Võistlusalas ei ole mingil viisil kasutamiseks lubatud ükski teine elektriline
element või vahend. Erand: LEGO kaablite ja juhtmete kasutamine ei ole piiratud.

• Elektrilised varuosad on lubatud meeskonnaboksis.
• Kaugjuhtimispultidena töötavad esemed ei ole kuskil lubatud mitte mingil ajal. Bluetooth peab olema välja 

lülitatud.

24 - Tarkvara - Robotit tohib programmeerida kas LEGO robotis endas või kasutades LEGO MINDSTORMS RCX, NXT,
EV3 või RoboLab tarkvara (ükskõik, mis väljalase). Ükski teine programmeerimiskeel ei ole lubatud.

• Lubatud tarkvarade tootjapoolsed korrektuurid, lisad ja uued versioonid (LEGO ja National Instruments) on
lubatud. LabView Toolkit (ega ühtegi teist toolkit) programmi kasutada ei tohi!

• Antud tarkvarad annavad kõigile võrdsed võimalused ja kohtunikele vähem tööd uute keelte õppimiseks. Täname 
arusaamise eest!

25 - Rikkumine - Kui robot rikub mõnda eelpoolmainitud reeglit (nii riistvara kui ka tarkvara osas), siis otsus roboti
diskvalifitseerimise või mittediskvalifitseerimise osas võtavad vastu turniiri korraldajad. Võimalik, et meeskond ei saa 
kandideerida auhindadele. 

Oleku definitsioonid
26 - Autonoomne —> Väljalülitatud —> Autonoomne —> Väljalülitatud —> Autonoomne...

• Pärast iga roboti (taas)käivitamist on see autonoomne ja valmis tegutsema.
— Kõik strateegilised muutused väljakul väljaspool baasi peavad olema autonoomse roboti tegevuse

tagajärg (mitte kunagi väljalülitatud roboti või teie kätetöö tulemus).
• Peale puutumist muutub robot automaatselt "väljalülitatud" robotiks ja see tuleb koheselt tuua baasi ning seal on 

võimalus robot uuesti käivitada.

27 - Sees - Objekt on "sees", "sisse" või "on jõudnud" alasse kui mingi osa sellest objektist on ületanud ala
piirded.

• Teiste sõnadega, olema alas "sees" tähendab sisenema seda ala piiritlevasse ruumi ülevalt või altpoolt.
• "Napilt sees" on sama mis "sees", v.a. juhul kui on nõutud "TÄIELIKULT SEES"

• "sees" ei nõua otseselt "puudutamist".
• Objekte käsitletakse üksteisest ja nende transpordivahendist eraldi.

— Erand: Väikeste esemete "kobar" loetakse üheks objektiks.
• "Väljas" ja "väljaspool" tähendavad alati TÄIESTI väljas.

NÄITEID

ROBOT=VÄLJAS
LAST = VÄLJAS

ROBOT=VÄLJAS
LAST = SEES

ROBOT = SEES
LAST = SEES

ROBOT = SEES
LAST = VÄLJAS

ROBOT = SEES
LAST = SEES

ROBOT + LAST
"TÄIESTI SEES"
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28 - Puutumine
• Ainult otseses kontaktis olevad objektid "puutuvad" kokku.
• Igasuguses suuruses otsene kokkupuude loetakse kokkupuuteks.

• Kokkupuudet ei nõuta, v.a. juhul kui kasutatakse sõna
"kokkupuude" (“touching”).
— Erand: Kaudne puude läheb arvesse kokkupuutena ainult robotil.

Roboti tegevuse reeglid
29 - Edu, kaotus, läbikukkumine ja kaos - Kõik, mis aktiivne roboti väljakul korda saadab, jääb selliselt, st kui robot ajab 
midagi ümber vms, siis see jäetakse sinnapaika. Ainult robot võib seda muuta. (Erand: reegel 50)

• Missioonimudeleid ei parandata ega paigutata uuesti. Roboti trajektoorilt esemeid eest ei liigutata.
• Kogu last, mille robot kaotab, jäetakse sinnapaika. See tähendab, et robotil on võimalus oma ülesanne ära rikkuda ja 

samuti ka eelnevate ülesannetega saavutatud tulemused nullida.

30 - Mudelite kahjustused -  Olukord, kui aktiivne robot lõhub väljaspool baasi mingi mudeli või suudab selle 
takjakinnitusest lahti tõmmata.

• Katkist missioonimudelit selle mat i käigus ei parandata! Erand: reegel 50.
• Kui punktide korjamisel robot manipuleerib missioonimudeliga ning lõhub selle ära ja mudel puruneb selle käigus, siis 

punkte ei anta.

• Kui mudel puruneb pärast edukat missiooni läbimist (isegi sekund hiljem), siis antakse ikkagi punktid (loomulikult kui

             mat i lõppedes on mudelilt näha, et see on lahendatud).
• Kui matši lõppedes ei ole punktide saamise olukord silmaga nähtav, siis punkte ei saa.
• Kui punktid saadi ilmselgelt mudeli lõhkumisel, siis neid ei arvestata.

• Kõik mudelite katkiminemised, mis on tingitud halvast mudeli ehitamisest käsitletakse  „kahtlusest kasu saamise“ 
olukorrana.

31 - Vahelesekkumine - Olukord, kus teie robot häirib teise meeskonna väljakut või robotit.
• Teie robot ei tohi vastasmeeskonna robotit, väljakut või strateegiat kuidagi segada, välja arvatud olukorras, kus mängus 

on ühine missioon.

• Vastasmeeskond saab punktid automaatselt, kui mingit missiooni tehes teie robot neid segas.

• Kui kaks robotit peaksid kuidagimoodi üksteise külge kinni jääma, siis on lubatud need meeskonna poolt tagasi baasi 
viia ja karistust sellele ei järgne. Kui situatsioonis oli ka last, siis viiakse ka see baasi (olenemata sellest, kas last oli 
alguses ka baasis).

• Kui läheb õnneks (või ebaõnneks) ja vastasmeeskond ebaõnnestub (või õnnestub) ühismissioonis, siis seda ei käsitleta 
vahelesekkumisena.

32 - Kolakaristus - Kolakaristuse saab matši lõppedes iga baasist väljaspoole jäetud strateegilise objekti eest.

33 - Laiutamiskaristus [matši lõppedes] - Saab matši lõppedes kui:
• roboti maksimaalsed mõõtmed on selgelt suuremad kui kahekordne baasi (põhi-lõuna) laius.
• strateegiline objekt ulatub baasist välja selgelt kaugemale kui baasi (põhi-lõuna) laius.

Karistuse suurust vaata missioonide osast.
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Roboti käsitlemine/Meeskonna tegevus
34 - Roboti operaatorid

• Võistluslaua juurde lubatakse korraga ainult kaks meeskonnaliiget, v.a. hädaolukorra-paranduste ajal.
• Ülejäänud meeskond peab eemal olema, järgides korraldajate juhiseid, aga mitte liiga kaugel, kuna soovi

korral võib matši jooksul meeskonnaliikmeid vahetada, seni kuni ainult 2 liiget korraga laua juures on.

35 - Asjade hoiustamine - Baasis, väljaspool baasi ja isegi laualt eemal on lubatud asju hoiustada.
• Hoiustatud asja on lubatud käsitseda ning seda loetakse baasis olevaks, isegi kui see ei ole tegelikult

baasis. Hoiustatud asju defineeritakse kui:
• ükskõik missugune meeskonnapoolne ese, mida robot ei ole baasist välja viinud.
• matši alguses baasis olevad esemed, mida robot ei ole baasist välja viinud.
• kõik roboti poolt baasi toodud esemed.
• Igal ajal võib käsitseda hoiustatud esemeid, millega robot parajasti ei manipuleeri, k.a. esemeid (mis on

täies ulatuses baasis) strateegiliselt paigutada, millega robot autonoomse perioodi ajal manipuleerib.
• Hoiustatud esemed ei tohi väljaspool baasi peale teiste hoiustatud asjade millegi muuga kokku puutuda.
• Väljaku kõrval olev hoiustamiskoht on enamasti kastis, karbis või abialaua peal.
• Väljakupinnal hoiustatud asjad ja roboti käsitlemine võivad ületada baasi piire, seni, kuni see mitte mingil

viisil ei sega matši läbiviimist ega ole strateegiliste eesmärkidega. Proovige siiski kõik väljakupinnal
hoiustatud esemed baasis hoida.

• Meeskonna poolt toodud esemed, mida hoiavad lauast eemal asuvad meeskonnaliikmed, peab kohtunik
enne matši algust üle vaatama.

• Missioonimudelid ja strateegilised objektid, mille eest punkte antakse, peavad alati asetsema kohtunikule nähtavas 
kohas.

36 - Matšieelne valmistumine - Periood pärast laua juurde minemist ja enne matši algust.
• See on aeg (vähemalt 1 minut - aeg varieerub) panna valmis varustus ja ennast kokku võtta.
• Ainult sellel ajal võib valgus- ja värviandureid väljaspool baasi kalibreerida (erand reeglile 38) ja visuaalselt

väljakut üle vaadata (vt reegel 37).
• Sellel ajal (ja teistel aegadel – vt reegel 41) võib hoiustada ja korrastada varustust, laadida pneumaatikat,

valida programme, laadida ja sihtida robotit ja saada kõik stardivalmis (reegel 39).

37 - Väljakukvaliteedi kontroll
• Missioonimudeleid ei tohi laiali võtta, isegi mitte ajutiselt.
• Ainult matšieelse valmistumise ajal võid paluda kohtunikel üle kontrollida, et väljak on korras, aga

mingisuguseid teile sobivaid muudatusi paluda ei tohi.

38 - Muudatused väljaspool baasi - Baasist väljaspool ei tohi midagi strateegiliselt asetada, saata, pikendada,
kasutada või käega mõjutada. Baasist väljaspool ei tohi ühtegi muutust teha, v.a.:

• asjade hoiustamine (reegel 35). • roboti osade eemaldamine (reegel 46).
• korrektne roboti käivitamine (reegel 40). • roboti väljalülitamine (reegel 47).
• roboti eemaldamine (reeglid 42 ja 49). • õnnetus (reegel 50).
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39 - Käivitamise/taaskäivitamise positsioon - Matši alustamiseks ja kõikideks taaskäivitamisteks:
• Käivitamise ja taaskäivitamise ajal peab iga väiksemgi roboti detail (juhe, lisaseade, lükatav objekt jne) ja kõik, mis robotit 

puudutab, samuti kõik asjad, mida see hakkab liigutama või kasutama, olema TÄIELIKULT baasis.

• ROBOT võib puudutada objekte, mida see hakkab kasutama või liigutama, aga SINU KÄED ei tohi.
• Käivitamise ajal ei tohi mitte midagi füüsiliselt liikuda - robotiprogramm võib käia, aga ei pea.

• Kui robot hakkab liigutama baasist missioonimudelit, pead olema suuteline seda mudelit kätte võtma ja midagi
ei tohi sellega kaasa tulla (tee seda ainult siis, kui palutakse).

• Roboti sihtimiseks võid disainida/kasutada LEGO raami/"kabariidimõõdikut", aga see peab kogu aeg täielikult
baasis olema ja enne käivitamist pead selle lahti laskma. Matti ei tohi märgistada ja paberit sihtimiseks
kasutada (reeglid 14, 17 ja 40).

KÕIK PEAB TÄIELIKULT BAASIST ALGAMA

40 - Alustamise protseduur
• Võistlusmat i käivitamisel veendub kohtunik, et kõik on käivitamiseks valmis ja annab sellest märguandega

             õhtujuhile/teavitajale teada.
• Roboti käivitamise nuppu või mingi sensorit tohib stardiloenduse alates puutuda ainult ühe käega.

• Stardilugemise ajal ei tohi robotit liigutada ega puutuda rohkem kui ainult ettenähtud käivitamisnupu
             vajutamiseks.

• Käivitamiseks on õige aeg siis, kui kuulete stardilugemise viimase sõna algust, nagu näiteks „Tähelepanu, valmis
            olla, LÄKS!“

• Kui kasutatakse sõnadeta signaali, nagu näiteks piiksu või sireeni, siis käivitamine on selle signaali algusest.

• Täpselt käivitamise hetkel vajutate nuppu või puudutate andurit, et robotiprogramm käivitada. Robotit
peetakse nüüd alustatuks ja autonoomseks.

• Kõikide teiste alguste (nimetatakse taaskäivitamisteks) tarvis ei ole stardiloendust. Kohtunik jälgib, et
esemed oleksid õiges alustamisasendis ning roboti võite aktiveerida igal sobival hetkel.

• Kui robot baasi siseneb ja baasist lahkub ilma teiepoolse sekkumiseta ei loeta seda taaskäivitamiseks, nii et
alustamise protseduur ja reeglid ei kehti.

• Kui robot on autonoomses režiimis (ehk liikuv), siis võib see laieneda kuhu iganes tahab või sõita, kuhu iganes tahab.

41 - Väljalülitatud robot matši ajal- Kui robot on baasis ja väljalülitatud olekus. Lisaks olulistele tegevustele, mis
on siis lubatud reegli 36 kolmandas osas, võid sa robotilt midagi ära võtta, robotit parandada ja uuesti seadistada.

42 - Sunnitud taaskäivitamine - Kui te ükskõik mis hetkel puudutate robotit (ei ole vahet,kus robot parajasti
asub), loetakse robotit "väljalülitatuks" ja selle peab koheselt kätte võtma ja baasi viima (kui see juba seal ei ole),
kus hakkab kehtima reegel 41. Kui oled valmis, järgi reegleid 39 ja 40, et see uuesti autonoomseks teha.
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43 - Robotikaristus - Seda rakendatakse, kui puudutate VÄLJASPOOL BAASI asuvat autonoomset robotit.
Karistuse suurus on missioonide osas kirjas.

44 - Lastikaristus - Kui puudutate robotit (hoolimata sellest, kus see parasjagu on) samal ajal kui robotil on lasti,
mis on BAASIST VÄLJASPOOL ja mida robotil kõige hiljutisema stardi ajal veel ei olnud, siis võtab kohtunik selle
lasti mängust välja. Seega, ärge puutuge robotit enne, kui ka last on baasi jõudnud.

45 - Laiutamiskaristus [Käepõhine] - Laiutamiskaristus määratakse juhul kui:
• puudutate robotit samal ajal kui selle maksimaalsed mõõtmed on selgelt suuremad kui kahekordne baasi

laius (põhi-lõuna).
• puudutate strateegilist objekti, samal ajal kui see ulatub baasist välja selgelt kaugemale kui baasi

(põhi-lõuna) laius.
Karistuse suurust vaata missioonide osast.

46 - Katkine robot - Ilmselgelt katkise roboti juppe võib igal ajal ja igalt poolt karistuseta üles korjata!

47 - Mootori kurnamine - Kui te rohkem missioone ette ei võta ja robot on väljaspool baasi, kurnates mootorit,
võite mittestrateegilistel eesmärkidel selle välja lülitada ja paika jätta. Karistust ei järgne.

48 - Strateegiline/täpne peatumine
• Kui teie silmad teevad ära andurite töö...
• Kui autonoomse roboti puudutamine/segamine toimub väga mugavalt õigel ajal (3,2,1, HAARA!)...
• Kui haaramise täpsuse tõttu luuakse või säilitatakse uus punktisaamistingimus... need asjad on kohtunikele

ilmselged, nende missioonide eest punkte ei saa.
NÄIDE: Kui robot peab lükkama kangi 3. ja 4. positsiooni vahele ja te puudutate "tervet" robotit samal ajal
kui kang nende positsioonide vahel liigub.. punkte ei saa.

49 - Ahelreaktsioon - Kui väljaspool baasi on vaja robot käega ära võtta ja see peaks mingil moel mõjutama mõnda objekti 
(näiteks on mudeli küljes kinni), siis tuleb robot eemaldada nii rahulikult kui võimalik (andes aega energial hajuda), kahjustamata 
kõrvalisi objekte. Kui ilmselgelt ahelreaktsiooni käigus muudeti punktisummat, siis sellisel juhul jäävad mõjutatud missiooni eest 
punktid saamata.

50 - Taastatav õnnetus - Kui juhtub, et varrukas, laua kõigutamine või keelatud tegevus rikub väljakul midagi ära ja kohtunik 
suudab seda käigu pealt parandada, siis on tal õigus asi parandada. Kui aga parandamine osutub keeruliseks ja:

•  viga oli meeskonna tekitatud, siis negatiivsed punktid kehtivad ja positiivsed punktid mitte. Ehk kui väljaku
rikkumisega peaks saama negatiivsed punktid, siis need ka saadakse ja kui positiivsed punktid, siis neid ei panda.

• viga ei olnud meeskonna tekitatud, siis tekib „kahtlusest kasu saamine“ ja meeskond saab vastavad punktid.
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Matši lõpp
51 - Punktiarvestus

• Välja arvatud mõningate üksikute eranditega arvestatakse punkte alati võistlusmat i lõpus, väljakul valitseva olukorra   
alusel.

• Kellelgi EI OLE luba väljakul asju PUUTUDA enne kui selleks on luba antud. Kohtunikul läheb aega, et kõik punktid 
kokku lugeda ja ainult lastega punktiarvestus läbi rääkida, et kõigile oleks selge, mille eest punkte saadi ja mille eest 
mitte.

• Juhul kui robot lahendab mat i ajal edukalt mõne ülesande, kuid enne võistlusmat i lõppu suudab olukorra ära rikkuda, 
siis jäädakse punktidest ilma.

• Peale lõpusignaali kõlamist ei anta ega võeta ära punkte poolikuks jäänud ülesande eest. Samuti ei anta punkte peale
             lõpusignaali edukalt lõpetatud ülesande eest.

• Kui punktidega ollakse nõus, siis allkirjastage leht ja punktiskoor on lõplik.

• Andke kohtunikule viisakalt teada, kui te punktiarvuga ei nõustu. Ka kohtunikud võivad eksida ja kui nad eksivad, siis 
neile meeldib, kui sellest teada antakse.

• Kui ka peale arutelu pole kohtunik punktides kindel, siis sekkub peakohtunik ja tema otsus on lõplik.

• Mõnikord saate osa skoorist matši ajal ja need punktid lähevad lõpuskooris arvesse.
NÄIDE: Kui missiooni peab lahendama kindlat meetodit kasutades, aga see lahendatakse muud moodi, siis punkte 
ei anta! Palun ÄRGE TULGE kohtunikule videot näitama!

NÄIDE: Kui robot hävitab mudeli B, et saada mudel A missiooni eest punkte, siis selle missiooni eest
punkte ei saa.
NÄIDE: Kui robot peab matši ajal millestki üle sõitma, märgib kohtunik punktid selle eest siis, kui see
juhtub, kuna matši lõppedes seda olukorda enam näha ei ole.

• VIIK - Viigi lahendab teise ja seejärel kolmanda vooru punktisumma. Turniiri korraldajad võtavad vastu otsuse, kui viik 
on kõigis kolmes voorus. Üheks valikuks on kahe samaväärse koha väljakuulutamine.

• PALUN ärge jalutage missioonimudelitega kogemata minema. Kui see juhtub, siis tooge need kohe tagasi. Täname!
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Muutused 2014. aastal
Väheoluline
• Reeglid on liigitatud kategooriate järgi.

— Esmalt sarnasuse põhjal ja seejärel kronoloogiliselt.
— Reeglid on definitsioonidest eraldatud.
— Roboti kohta käivad reeglid on meeskonna kohta käivatest

reeglitest eraldi.
• Väga suured reeglid ja üleüldised reeglid on väiksemateks osadeks

lahti kirjutatud.
• Paljusid reegleid on täpsustatud, uuendatud ja lugemise ja lihtsuse

huvides kokkuvõtlikumaks tehtud.
• Tekstisisesed viited on mõistete kinnistamiseks lisatud.

Oluline
• Möödahiilimisvõimalus on eemaldatud:

Suure strateegilise objekti, mis on roboti
poolt ainult osaliselt baasi jäetud,
kättevõtmine põhjustab nüüd
laiutamiskaristust, reeglid 33 ja 45.

• Väikeste elementide "kobar" on nüüd üks
objekt, kui "sees" olemist hinnatakse,
reegel 27.

• Gravitatsioonitesti on lihtsustatud ja
lisatud "Käivitamise asendisse", reegel
39.

HOIATUS!
Kuigi on ilmselge, et alljärgnevate missioonide detailide osas peavad kõik ekspertideks saama, on SAMUTI
VÄGA OLULINE nii veteranide kui algajate jaoks lugeda ROBOTIMÄNGU VÄLJAKU ÜLESSEADMISE,
REEGLITE JA UUENDUSTE DOKUMENTE. Miks nii?

MEESKONNAD, KES ON KÕIKE LUGENUD
• neil on vähem küsimusi
• neil on vähem lisatööd
• neil on turniiridel vähem üllatusi
• nad saavad paremaid punkte
• neil on lõbusam

AGA TEISED...
• ekslevad udus
• peavad tööd üle tegema ja

kaotavad aega
• õpivad palju.. kohtunikelt
• kaotavad punkte
• on stressis
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Robotimängu 
missioonid

Uste avamine
Matši lõpus peab olema nähtav järgnev tingimus:
— Uks peab kohtuniku jaoks ilmselgelt avatud olema.
Nõutud meetodid või piirangud:
— Käepide vajutati alla.
Väärtus: 15

Pilvele ligipääs
Matši lõpus peab olema nähtav järgnev tingimus:
— SD kaart on üleval.
Nõutud meetodid või piirangud:
— Pilve sisestati õige võti.
Väärtus: 30

Kogukonnas õppimine
Matši lõpus peab olema nähtav järgnev tingimus:
— Teadmiste ja oskuste silmus ei puuduta kogukonna mudelit.
Nõutud meetodid või piirangud:
— Puudub.
Väärtus: 25

Robootika võistlus
Matši lõpus peavad olema nähtavad järgnevad tingimused:
— Värviline vaheklots on asetatud pildil näidatud kohale.
— Silmus ei puuduta enam robotkäe mudelit.
Nõutud meetodid või piirangud:
— Vaheklotsi ei puuduta ükski meeskonna poolt lisatud objekt.
— Silmus vabastati ainult liugurit tõugates.
Väärtus/vaheklots: 25
Väärtus/vaheklots + silmus: 55
(Võimalikud punktid = 25 või 55)
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Õigete meelte kasutamine
Matši lõpus peab olema nähtav järgnev tingimus:
— Silmus ei puuduta meelte mudelit.
Nõutud meetodid või piirangud:
— Silmuse lukk vabastati ainult liuguri abil.
Väärtus: 40

Väljaspool "kasti" mõtlemine
Matši lõpus peavad olema nähtavad järgnevad tingimused:
— Ideemudel ei puuduta enam kasti mudelit.
— Kastist väljas oleval ideemudelil on pirn ülespoole.
Nõutud meetodid või piirangud:
— Kasti mudelit ei ole toodud baasi.
Väärtus/ideemudel väljas, pirn allapoole: 25
Väärtus/ideemudel väljas, pirn ülespoole: 40
(Võimalikud punktid = 25 või 40)

Kaugside / Kaugelt õppimine
Matši lõpus peab olema nähtav järgnev tingimus:
— Puudub.
Nõutud meetodid või piirangud:
— Kohtunik nägi, et robot sikutas kangi lääne poole.
Väärtus: 40

Otsingumootor
Matši lõpus peavad olema nähtavad järgnevad tingimused:
— Värviratas liikus vähemalt ühe ringi.
— Üksiku värvi puhul ei puuduta vastavat värvi silmus

otsingumootori mudelit.
— Kahe värvi puhul ei puuduta allesjäänud värvi silmus

otsingumootori mudelit.
— Teised silmused peavad jääma oma kohale
Nõutud meetodid või piirangud:
— Värviratast võib liigutada ainult liugurit tõugates.
Väärtus/liugur: 15
Väärtus/liugur + õige silmus: 60
(Võimalikud punktid = 15 või 60)
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Sportimine
Matši lõpus peab olema nähtav järgnev
tingimus:

— Pall puudutab väravas matti.
Nõutud meetodid või piirangud:
— Palli löömise ajal on kõik roboti jupid
löögijoone taga.

Väärtus/“löömise eest”: 30
Väärtus/löögi eest + pall väravas: 60
(Võimalikud punktid = 30 või 60) VÄRAVAS LÖÖGIJOON

Tagurpidi ehitamine
Matši lõpus peavad olema nähtavad järgnevad tingimused:

— Korv on baasis.
— Teie ehitatud mudel peab olema identne mudeliga, mille

vastasmeeskond asetas teie korvi.
— Identsed mudelid peavad olema baasis.

Nõutud meetodid või piirangud:
— Puudub.

Väärtus/korv baasis: 30
Väärtus/korv baasis + Identne mudel: 45
(Võimalikud punktid = 30 või 45)

Kohanemine muutlikes oludes
Matši lõpus peab olema nähtav järgnev tingimus:

— Mudelit peab olema liigutatud algasendist 90° vastupäeva.
Nõutud meetodid või piirangud:

— Puudub.
Väärtus: 15

EXAMPLE EXAMPLE

Õpipoisiaeg
Matši lõpus peavad olema nähtavad järgnevad tingimused:

— LEGO mehikesed on kinnitatud teiepoolt disainitud mudeli külge. Mudel
sümboliseerib meeskonnale tähtsat oskust, saavutust või mingit hobi.

— Mudel puudutab skaala ümber olevat ringi.
— Mudel ei ole baasis.
— Üldiselt ei tohi missioonimudeleid kuhugi kinnitada (LEGO mehikesed), kuid

siin teeme erandi.
— Mudel võib olla lihtne või keeruline - teie otsustate!.

Nõutud meetodid või piirangud:
— Puudub.

Väärtus/Mudeli eest: 20
Väärtus/Mudel puudutab ringi: 35
(Võimalikud punktid = 20 või 35)
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Pühendumine
Matši lõpus peavad olema nähtavad järgnevad tingimused:

— Kollane kang liigutatud lõunasse.
— Näidik on silmnähtavalt liikunud päripäeva. Vaata skooritabelit allpool.

Nõutud meetodid või piirangud:
— Näidik võib liikuda ainult kangi liigutamise tagajärjel.
— Kangi võib liigutada maksimaalselt 180° iga käivitamise/taaskäivitamise

järel (vaadake reeglit 39 & 40).
Kohtunik keerab iga ülemäärase liigutamise tagasi.

EV3

Väärtus/kollane kang: 20
Väärtus/90° kangi liigutus: Vaadake skooritabelit - see annab protsendi teie ülejäänud punktisummast.
NÄIDE: Kui teiste missioonide eest saite 350 punkti ja kangi liigutatakse 90°, siis saate selle missiooni eest 35 punkti.
NÄIDE: Kui teiste missioonide eest saite 300 punkti ja robot liigutas kangi 6 korda 90°, siis saate juurde 45 punkti.

NÄIDE: 22%

TEISTE MISSIOONIDE EEST SAADUD PUNKTIDE KORRUTAMISE PROTSENT NÄIDE: 25%

Projektipõhine õpe
Matši lõpus peab olema nähtav järgnev tingimus:

— Silmused on skaala küljes nagu on näidatud pildil.
Nõutud meetodid või piirangud:

— Puudub.
Väärtus/1 silmus: 20
Väärtus/ rohkem silmuseid: 10 IGA EEST
(Võimalikud punktid = 0 või 20 või 30 või 40 või 50 või 60 või 70 või 80 või 90)

Karistused
Iga kord kui teenite roboti, laiutamis või prügi karistuse (kirjeldatud reeglites), võtab
kohtunik teilt ühe karistusmudeli endale ja asetab selle nähtavasse kohta, kus see teid
ega robotit ei seda. Lasti kaotamise eest tuleb eraldi karistus (loe allpool).
Roboti, Laiutamis või Prügi karistus: -10 IGA EEST
(Maksimaalselt karistuspunkte = -80)
Lasti karistus: Lasti kaotamine


