
VÄLJAKU KIRJELDUS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Väljakuks nimetame platsi, millel leiab aset Robotimäng.  

• See koosneb lauast, millele on asetatud väljakumatt, millele omakorda on kinnitatud 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). Selles dokumendis on antud lihtne lahendus, kuidas 
võimalikult odavalt, ohutult ja õiges mõõdus laud ehitada. 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 asetatud kaks lauda pikema küljega üksteise vastu, aga iga meeskond tegutseb ainult oma laual. Sellepärast 
võib harjutamiseks ehitada vaid ühe väljaku - nn "pool-laua". Enamus võistlusi sisaldab ühte nn ühist missiooni, 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 (Dummy wall).  
 
 
 

Järgnevalt leiate juhised nii laua kui laua abiosa ehitamiseks.  
 
 

 
 
 
MATERJALID 
 

Materjal Kogus 
Väljakukomplekt (LEGO klotsid missioonimudelite ehitamiseks, väljakumatt, takjakleepsud) 1 

Lihvitud vineer (või muu tasane pind) 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 

Must matt värv 1 purk(1/2 L) 

Karedad puidukruvid (64 mm) 1/4 kg 

Harkjalad (610 mm kõrge ja 914 mm pikk) 2 

OSAD 

Osa Millest tehtud Mõõtmed Värv Kogus 
Laua pind (A) Lihvitud vineer 96” X 48” 

(2438mm X 1219mm) 
Ei 1 

Pikk külgsein (B) Pruss 96” (2438mm) Jah 3 

Lühike külgsein (C) Pruss 45” (1143mm) Jah 2 

*tugevdusribi (D) Pruss  48” (1219mm) Ei 4 

Harkjalg  Osta poest   H  24”    W  36” 
   (610mm) (914mm) 

Ei  2 

 *Kui kasutate paksemat lauapinda kui 13 mm, siis kontrollige kaardumust – võib olla polegi tugevdusi vaja.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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 x 1143±3mm.  
• Külgseinte kõrgus peab kõikjal olema 77 ±13mm. See tähendab, et maksimaalne lubatud kõrgus on kolm ja pool tolli 
(90mm) ja minimaalne kõrgus kaks ja pool tolli (64mm).  
• Veendu, et kõik seinad oleksid sama kõrged. Pea meeles, et 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. 



 

 
 

VÄLJAKUMATI PAIGUTUS 

SAMM 1 - Puhastage tolmuimejaga laud tolmust. Isegi väikseim mati alla jääv tükike võib robotile pahandust tekitada. 
Peale tolmu imemist käige käega ettevaatlikult veelkord laud üle, et kõik võimalikud konarused liivapaberiga 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, nii et paremal-vasakul on 
mati ja laua vahel võrdsed vahed.  
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. Kahe laua vahelise piiri täielik ulatus peab olema 76mm ja 100 mm vahel.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         HARJUTUSLAUD (“POOL-LAUD”)         TURNIIRILAUD (“TÄISLAUD”) 



MISSIOONIMUDELITE EHITUS 
 

EHITAGE MISSIOONIMUDELID – Missioonimudelid saate kokku panna, kasutades väljakukomplektiga 

kaasasolevaid LEGO klotse ja nii sellest dokumendist kui ka internetist leitavaid missioonimudelite kokkupanemise 
juhendeid. Ühel inimesel kulub selleks umbes 2 – 4 tundi, seega võite teha sellest ürituse, kus kõik saavad käed külge 
panna. LEGO klotsidega natukene vähem kokku puutunud laste jaoks on missioonimudelite kokkupanemine heaks 
alguseks. Lisaks on see uutele meeskonnaliikmetele hea võimalus üksteisega tuttavaks saada.  
 

KVALITEET – Mudelid peavad olema ehitatud TÄIUSLIKULT. „Peaaegu täiuslik“ POLE piisavalt hea. Paljud 

meeskonnad teevad ehitamise käigus mitmeid vigu ja harjutavad terve hooaja jooksul vigaste mudelitega… Kui need 
meeskonnad hiljem õigete mudelitega võistluslaual võistlevad, veab nende robot neid alt. Meeskond süüdistab 
ebaõiglaselt robotit, turniiri korraldajaid või halba õnne.  
 

MISSIOONIMUDELITE PAIGUTUS JA LAUALE KINNITAMINE 
 

TAKJAKINNITUS (DUAL LOCKTM) - Need missioonimudelid, mille juurde on kirjutatud „nõuab takjakinnitust“, 

tuleb kinnitada väljakumati külge. Iga koht väljakul, kuhu peab mudeli kinnitama, on tähistatud valge ruuduga, milles on 
“X”. 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. Takjakinnituste kleepimisel olge kannatlikud ja edenege mudel-mudeli haaval…  
 
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. Ei ole tarvis mudelit korraga kinni saada. 
 

 

MUDELID (Alljärgnevalt näitamata/mainimata detailid on jäetud nn juhuse hooleks ja ei lähe ametlikult arvesse.)  

METAAN – Kinnita Hoidik täpselt märkidele, seejärel aseta kaks Metaani Silmust kohakuti aukudesse, nagu näidatud. 
 
PRÜGILA KAST – Kinnita nagu näidatud. 
 
KILPKONN + KILEKOTT – Aseta täpselt märkidele nagu näidatud. 
 
PAKENDATUD MÄNGUASJAD – Aseta üks Mängulennuk Väiksesse Pakendisse etteantud märgi peale nagu näidatud 
ja teine Mängulennuk Suurde Pakendisse, mis pannakse Vabrikusse…  
 

                            
  METAAN HOIDIKUS                      PRÜGILA KAST                 KILPKONN + KILEKOTT            PAKENDATUD MÄNGUASJAD 

 
NB! Suure Pakendi kohta! See mudel on ehitatud kergesti viieks osaks lahti tulema. Selle lahtivõtmine on lubatud 
erandina määratlusele D08.  
 
VABRIK – Kinnita Vabrik, suru täielikult sisse Silmus ja libista Suur Pakend (sees Mängulennuk) nii nagu näidatud.  

                                                                                         
SISSESURUTUD SILMUS  SUUR PAKEND SISESTATUD                 VALMIS                            ELEKTRIJAAM(vt missiooni) 



AUTO + VEOK – Aseta suunaga läände, kohakuti märkidele ja esirattad noolte peale nagu näidatud. 
 
VEOKI SUUNAJA – Kinnita täpselt märkide peale, esirattad nooltele ja tagumine osa ida poole.  

 
 
 
 
    
 

            AUTO                                         VEOK                       VEOKI SUUNAJA TAGUMINE OSA 

 
TRAHVID – Aseta neli Musta Plokki eest ära väljaku lähedusse. Turniiril on need kohtuniku käsutuses. 
 
 
   

   
  
 
           TRAHVIKLOTSIDE (NäIDISASETUS)  

 
SORTEERIJA – Kinnita täpselt märkidele. Lihtsuse ja täpsuse huvides paigalda korraga ainult kaks paari takjakinnitusi.  
 ---Veendu, et joondumine noole tipuga on nii täpne kui võimalik.  

---Kinnita Kasti Sulg, seejärel aseta Rohelised Prügikastid nagu näidatud – iga Rohelise Prügikasti põhjakülg    
suru Kasti Sulu telje vastu.  
---Veendu, et idapoolse pika renni jalg on Kasti Sulus sakkide vahel nagu näidatud. 
---Pane Kilekott täielikult selleks ettenähtud avasse nagu näidatud.  
---Pane kaks Sinist ja kaks Musta Plokki Punassesse Renni nagu näidatud, sile pool ülalpool. Plokkide 

värviline järjestus ja telgede suunad on olulised; plokkide kohakuti olemine mitte. Vaata matil olevat väikest 
meeldetuletust, mis asub Sorteerijast lõunas.   

---Laadi peale ka Kollane Prügikast, milles on Kollane Plokk ida/lääne suunal keskel, sile pool allpool.  
---Lõpuks kinnita kas kõik valged või kõik mustad Tuvastusplaadid Rohelistele Prügikastidele nagu näidatud. 

Harjutamisel ei ole värv oluline, samas aitab see turniiril Sinu Prügikaste teise meeskonna Prügikastidest 
eristada.  

  
 
 
 
 
 
TÄPSELT NOOLE TIPUS             KASTI SULG JA ROHELISED PRÜGIKASTID         JALG ASETSEB SAKKIDE VAHEL 

 
 
 
 
 
 
 

      KILEKOTT                   PUNANE RENN     KOLLANE PRÜGIKAST + KOLLANE PLOKK     TUVASTUSPLAADID 
 

TRANSPORT ITTA – Kinnita põhjapoolse külgseina sisemisele pinnale. Kasuta siin näidatud takjakleebiste mustrit ja vii 
mudeli jalg matil antud märkidega kohakuti. Veendu, et mudel on loodis.  

 
 
 
 

TAKJAKINNITUSED  VII JALG KOHAKUTI                LOODIS                                                 VALMIS 

 
TRANSPORT LÄÄNDE – Kinnita see põhjapoolse külgseina laua abiosa kaugemale servale. Seda on vajasarnaselt 
turniirile, ruumitingimuste loomiseks, kus põhjapoolne külgsein on topeltpaksusega (üks põhjapoolne sein Sinu laua jaoks 
ja teine teise meeskonna laua jaoks). Kasuta takjakinnitusi nagu näidatud ja aseta mudel matil asuvatele märkidele. 
Kinnita nii, et mudel oleks loodis ja selle jala alus matiga samal kõrgusel.    
 



                                                
        LAUA ABIOSA                    TURNIIRILAUD      TAKJAKINNITUSED 

 
 
 
 
 
 

 VII MATIMÄRKIDEGA KOHAKUTI      JALA ALUS MATIGA SAMAL KõRGUSEL                         VALMIS 

 
SULG (TUGI) + HOONE + VÄÄRTUSLIKUD ESEMED – Kinnita Sulg täpselt märkidele, nii et punane kang jääb 
loodesuunas. Seejärel ehita erinevat värvi Plokkidest (neli igast värvist) Hoone, nii et kõik siledad pooled jäävad 
läänesuunda. Plokid ei pea olema täiuslikult kohakuti. Lõpuks paigalda Väärtuslike Esemete mudel täielikult esimesele 
korrusele idasuunda nagu näidatud.   
 

                                                          
 

        HOONE SULUS                       VÄÄRTUSLIKUD ESEMED                              VALMIS 

 
KOMPOSTER – Kinnita täpselt märkidele, suru mudel tihedalt vastu matti. Selle mudeli mitmesammuline ülespanek 
eeldab meeldejätmist ja harjutamist:  
 
SAMM 1 – Pööra punane kangilukk läände.  

 
 
      
 
 
 

      SAMM 1 - ENNE                        SAMM 1 - PÄRAST 

 
SAMM 2 – Libista must nookur ja kummist rehvid põhjasuunda, et need pääseksid punasest ristist laht.  

 
 
 
 
 
 

      SAMM 2 – ENNE                        SAMM 2 - PÄRAST 

 
SAMM 3 – Tõsta roiskunud toidu kast õrnalt/aeglaselt täitsa üles ja hoia seal… 
 
 
 
                                                                                                                                                                 TõSTMINE… 

 
SAMM 4 – Samal ajal, kui hoiad toidukasti täitsa üleval, tee tagurpidi SAMM 3 ja SAMM 2.  
 
SAMM 5 – Suru kummist rehvid eest ära itta, seejärel libista kollane press läände ja vabasta rehvid.  
 
 
 
 
 
 
                  REHVID EEST ÄRA                     KOLLANE PRESS LääNDE JA LASE REHVID LAHTI  



SAMM 6 – Suru roheline kaas läänesuunas roiskunud toidu kasti peale ja sisesta Kompost, „punnid“ üleval pool. See on 
oluline!  

 
 
 
 
 
 

    SURU ROHELINE KAAS JääTMEKASTI PEALE                      SISESTA KOMPOS                                       VALMIS 
BAAS – Need asjad paiguta vabalt asetsevalt baasi nii nagu soovid: Kaheksajalg, Kana, Mootor/Tuuleklaas, kaks 
Inimest ja kaks Kollast Plokki. NB! Tuvastusplaatide varukomplekt ei ole väljaku osa ja seda ei või varustusena 
kasutada. (Pane need lihtsalt kuhugi kindlasse kohta!) 

 
 
 
 
 
 

BAAS KOOS SISUGA 

 
SILMUSE KVALITEET – Veendu iga kord silmuseid käsitledes, et need on nii ümarad kui võimalik ja sirgelt.  
 

 

VAATED LAUALE 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 tutt-uusi matte. Tolmu eemaldamiseks (nii 
mati pealt kui alt) 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 (max 6 mm kattumisega). Vahtteip ei ole lubatud. Ärge kasutage takjakinnitust mati all või 
mõnel muul mitteettenähtud viisil. 

 MISSIOONIMUDELID - Aegajalt on soovitatav missioonimudelid üle kontrollida ja vajadusel elemendid uuesti 
kinni suruda. Samuti võiks aegajalt jälgida, et kõik pöörlevad mudelid pöörlevad vabalt ja vajadusel vigased jupid 
välja vahetada. 

 
 

REEGLID 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PÕHIPRINTSIIBID 
 

PP1 – SÕBRALIK PROFESSIONAALSUS® - Te olete "Sõbralikud Professionaalid".  

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

 Juhendajad ja vanemad annavad eeskuju.  

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

 Kui FIRST LEGO League programmiga liitumise oli põhieesmärgiks võita robootikavõistlus, siis oled vales 
kohas! 

 Robotimäng on välja mõeldud ja arendatud selleks, et saaksid: 
o Tegeleda lõbusalt teaduse ja tehnoloogiaga, omandades samal ajal enesekindlust, teadmisi ja 

oskusi.  
o Harjutada meeskonnatööna riskide võtmist ja leiutamist.  

 Kõik turniiri korraldajad, kaasarvatud kohtunikud on vabatahtlikud. Nad veedavad tunde väljaspool oma 
tööaega ja nädalavahetustel, et ennast Võistlusega kurssi viia. Ole valmis, et aeg-ajalt võivad nad teha 
otsuseid, millega Sa ei nõustu.  

 Mõni otsus varastab esmapilgul ebaõiglaselt punkte, samas mõni teine otsus annab Sulle ebaõiglaselt 
punkte juurde. Sellised asjad juhtuvad aeg-ajalt kõikde meeskondadega – proovi näha suuremat pilti.  

 
PP2 - TÕLGENDAMINE 

 Robotimängu tekst tähendab täpselt ja ainult seda, mida see ütleb, nii et kus võimalik järgige juhendeid sõna-
sõnalt… 

 Kui sõna-sõnaline tõlgendus tundub lubavat vaieldavat kavalat strateegiat või eelist, siis on see lubatud.  

 Kui sõna-sõnaline tõlgendus viib millegi ennekuulmatu/absurdseni, eelistage populaarsemat/“kaine mõistuse“ 
tähendust.  

 Kui sõnale pole mängus tähendust antud, kasutage selle tavapärast tähendust e. sõnaraamatu tähendust.  

 Kui mingit detaili pole mainitud, siis see ei oma tähtsust.   
 
PP3 – KAHTLUSEST KASU SAAMINE – Saate kahtlusest kasu, kui kohtunik …  

 arvab, et määravaks oli vigane mudel või kehv väljakuhäälestus/hooldus.  

 arvab, et määravaks oli murdosa sekund või joone paksus.  

 arvab, et segase, vastuolulise või puuduva informatsiooni tõttu võiks olukord “olla nii või naa”. 

 ei leia ametlikust tekstist mõjuvat toetust oma otsusele.  
Seda hea tahte näitamist ei tohiks kasutada strateegiana! 

 
PP4 - VARIEERUVUS – Meie varustajad, annetajad ja vabatahtlikud pingutavad kõvasti, et kõik väljakud oleksid 

korrektsed ja identsed, samas peab alati olema valmis vigadeks ja varieeruvuseks. Varieeruda võib… 

 külgseinad 

 valgustus 

 laua pind ja väljak ehitus 

 väljaku ülesseadmine 
 



PP5 – INFORMATSIOONI PRIORITEETSUS 

 Kui tekib konflikt mänguinfo allikate vahel, siis prioriteetne järjestus on.. 
#1 = Hetkel kehtiv Robotimängu uuenduste tekst  
#2 = Missioonide ja väljaku kirjelduse tekst 

#3 = Reeglid 
#4 = Kohaloleva Peakohtuniku otsus 

 Pilte ja videosid ei võeta arvesse, v.a. kui tekstides #1, #2 või #3 on viidatud vastupidi.  

 E-maile ja foorumi kommentaare ei võeta arvesse, isegi kui need on ametlikest allikatest pärit. Võtke neid pigem 
arvamusena. 
 

DEFINITSIOONID 
 

D01 - AUTONOOMNE – Käivitatud robotit peetakse autonoomseks siis, kui see teeb sooritusi kõrvalise abita. 
 
D02 - BAAS - Baasiks nimetatakse väljaku sisemist veerandringi, mis ulatub sisemiste lõuna- ja lääne külgseinteni, ent 

mitte kaugemale, ning mille nähtamatu lagi on 30,5 cm kõrge. Baas on oluline ainult roboti (taas)käivitamisel.  
 

                                                                            
   BAASI JÄLGPIND     ROBOT                                            KõRGUS LOEB  

                                                                                             “TÄIELIKULT”                                       (TAAS)KäIVITAMISEL  
                                                                                                     BAASIS                                                
 
D03 - VARUSTUS - Varustuseks loeme asju, mis tuuakse matšile missioonidega seotud tegevusteks.  
 
D04 - VÄLJAK - Väljakuks nimetame kohta, kus toimub Robotimäng. See koosneb laua peal olevast väljakumatist, selle 

peale asetatud missioonimudelitest ning laua sisemistest seintest. Väljak asetseb laua peal. Rohkem informatsiooni 
leiate väljaku kirjeldusest.  

 
D05 - VAHELESEGAMINE – Kui mõjutate mingil viisil autonoomset robotit, siis loetakse seda vahelesegamiseks. Robot, 

mida on vahelesegatult mõjutatud ei ole enam autonoomne, st ta ei tohi enam liikuda ega missioone lahendada. 
 
D06 - MATŠ – Matši ajal mängivad kaks meeskonda kahel väljakul külg-külje kõrval üksteise vastas.  

 Matš kestab 2 ½ minutit.  

 Robot alustab matši baasist ja proovib sooritada nii palju missioone kui võimalik.  

 Matši ajal ei korrastata väljakut mitme samalaadse katse jaoks. 

 Matši ajal on lubatud uuesti alustada - kella seisma ei panda.  
 

D07 - MISSIOON – Missiooniks loeme punkte kaasa toovaid ülesandeid. 

 Mõned missioonid peavad olema nähtavad matši LÕPUS.  

 Mõndasid peab sooritama kindlal viisil ning NENDE TOIMUMIST peab jälgima kohtunik.  
 
D08 - MISSIOONIMUDEL – Missioonimudel (mudel) on igasugune LEGO objekt, mis on võistlema saabudes väljakul. 

Teie ei võta turniirilauale mudeleid kaasa – need ootavad teid seal ees.  

 Mudeleid pole lubatud laiali võtta, ka mitte ajutiselt.  

 Kui mudel on millegagi kokku pandud, peab see kombinatsioon olema piisavalt lõtv, et kui palutaks mudel kätte 
võtta, siis saab seda teha ilma kaasatulevate lisadeta.(nn gravitatsioonitest) 

 
D09 - TRAHVID – Trahv on Sinu lõplikust skoorist mahavõetav punktisumma mingisuguse lubatud, ent mittesoovitatava 

tegevuse tõttu. Trahvide suurused on ära toodud missioonide kirjelduses. Trahve on kahte tüüpi:  

 VAHELESEGAMISE TRAHV – Põhjustatud robotile vahelesegamise tõttu ajal, kui robot pole täielikult baasis.  

 KOLATRAHV – Põhjustatud… 
o koheselt – iga varustuse detaili eest, mille robot osaliselt ohutusse alasse jätab.  
o matši lõpus – iga varustuse detaili eest, mis on siiani täielikult ohutust alast välja jäänud. 



D10 - ROBOT – Robot on LEGO MINDSTORMS kontroller ja kõik sellega hetkel seotud varustus.   
 
D11 – OHUTU ALA – Ohutu ala hõlmab baasi, ulatub välise musta kaareni ja sellel puudub lagi.  
 
 

                                                        
                   OHUTU ALA JäLGPIND                                         ROBOT 
                                                                                                        “TäIELIKULT” 
                                                                                                        OHUTUS ALAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
      TäIELIKULT BAASIS    MITTE TäIELIKULT BAASIS  OSALISELT OHUTUS ALAS 
      TäIELIKULT OHUTUS ALAS                    TäIELIKULT OHUTUS ALAS 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 OSALISELT OHUTUS ALAS OSALISELT OHUTUS ALAS         TÄIELIKULT OHUTUS ALAST VäLJAS  

 

 

VARUSTUS, TARKVARA JA INIMESED 
 

R01 – KOGU VARUSTUS – Kogu varustus peab olema tehtud täielikult LEGO poolt toodetud ehituselementidest nende 
algses tehase seisundis.   
Erand: LEGO nöör ja torulõik võivad olla lõigatud.   
Erand: Paberile kirjutatud meeldetuletused (märkmed) on lubatud.  

 Erand: Markerit (identifikaatorit) võib kasutada ainult varjatud kohtades omandiõiguse tuvastamiseks.   
 
R02 - KONTROLLERID – Ühe matši ajal võib kasutada ainult ühte üksikut kontrollerit.  

 See peab täpselt kattuma ühega allpool toodud tüüpidest (Erand: eri väljalaske värvierinevused on lubatud).  

 Kõik teised kontrollerid tuleb selle matši ajaks meeskonnaboksi jätta.  

 Kõik teised kaugjuhtimise viisid/infovahetus robotiga, kaasaarvatud Bluetooth, on võistlusalas rangelt keelatud. 

 



                                                                          
                                        EV3                                    NXT                                     RCX 
 
R03 - MOOTORID – Matši ajal on lubatud kasutada kuni nelja üksikut mootorit.  

 Igaüks neist peab täpselt kattuma ühega allpool näidatud tüüpidest. 

 Võib kasutada rohkem kui ühte tüüpi mootoreid.  
Näide: 3 EV3 SUURT + 1 EV3 KESKMINE = 4 mootorit = OK. 

 Kõik teised mootorid peavad selle matši ajaks meeskonnaboksi jääma. 
Näide:  Kui robotile on paigaldatud 3 mootorit, siis võib ÜKSKÕIK kus kaasas olla veel maksimaalselt 1 mootor. 
Näide:  Kui robotile on paigaldatud 2 mootorit, siis võib ÜKSKÕIK kus kaasas olla veel maksimaalselt 2 mootorit.  

 

                                                            
               EV3 “SUUR”                     EV3 “KESKMINE”                      NXT                                 RCX 
 
R04 - VÄLISED ANDURID – Kasutada võib nii palju väliseid andureid, kui soovi on. 

 Igaüks neist peab täpselt kattuma ühega allpool näidatud tüüpidest. 

 Võib kasutada rohkem kui ühte tüüpi andureid.  

   

                                                                   
         EV3 PUUTE -                                  EV3 VÄRVI-                        EV3 ULTRAHELI -                    EV3 KALLUTUSANDUR 

 

                                                                           
             NXT PUUTE-                              NXT VALGUS-                           NXT VÄRVI-                       NXT ULTRAHELIANDUR 
 

                                                                                       
                                    RCX PUUTE-                                  RCX VALGUS-                              RCX PÖÖRLEMISANDUR 
 

R05 – TEISED ELEKTRILISED/ELEKTROONILISED ASJAD – Ükski muu elektriline/elektrooniline asi pole võistlusalas 
missioonidega seotud tegevuseks lubatud.  
Erand: LEGO juhtmed ja muunduri kaablid on vajadusel lubatud.  
Erand: Lubatud toiteallikad on (1) kontrolleri aku või (6) AA patareid.  

 
R06 – MITTE-ELEKTRILISED ELEMENDID – Kasuta nii paljusid mitte-elektrilisi LEGO elemente, kui soovid. 

Erand: Tehases toodetud üleskeeratavad/tagasitõmmatavad „mootorid“ pole lubatud.  
Erand: Lisa/duplikaat missioonimudelid pole lubatud.  

 
R07 - TARKVARA - Robotit tohib programmeerida ainult LEGO MINDSTORMS RCX, NXT, EV3 või RoboLab tarkvaraga 

(ükskõik, mis väljalase). Ükski teine programmeerimiskeel ei ole lubatud. Lubatud on nende tarkvarade tootjapoolsed 
(LEGO ja National Instruments) korrektuurid, lisad ja uued versioonid. LabVIEW Toolkit (ega ühtegi teist toolkit) 
programmi kasutada ei tohi!  



R08 – ROBOTI OPERAATORID  

 Võistluslaua juurde on korraga lubatud kaks võistkonnaliiget – roboti operaatorit.  
Erand: Teised võivad matši ajal juurde astuda hädaolukorra parandustöödeks ja peavad siis tagasi minema.  

 Ülejäänud meeskond peab korralduste kohaselt eemal seisma, olles valmis parasjagu töös olevaid operaatoreid 
värskete operaatorite vastu välja vahetama.   

 

MÄNG 
 

R09 – MATŠIEELNE ETTEVALMISTUS – Teil on laua juurde saabudes ettevalmistusaega vähemalt 1 minut.  
Selle aja jooksul võite…  

 paluda kohtunikul üle vaadata, et mudel või mudelite paigutus väljakul on korrektne.  

 kalibreerida matil valgus/värviandureid väljaspool ohutut ala.   

 
R10 – KÄED EEMALE – Kui väljakul pole midagi TÄIELIKULT OHUTUS ALAS, ei ole lubatud seda puudutada, v.a. juhul 

kui vastupidine on täpselt kirjeldatud missioonides, reeglites või uuendustes.  

 
R11 – TÖÖLAUD JA HOIUSTAMINE 

 Väljakul: Esemeid on lubatud hoiustada ja nendega tegeleda matil OHUTUST ALAST väljaspool ainult siis, kui see 
tegevus või koht on mitte-strateegiline.  

 Väljakust eemal: Varustus ja  missioonimudeleid ei tohi asetada põrandale.  

  
R12 – KÄIVITAMINE – Korrektne (taas)käivitamine toimub nii: 

 VALMISOLEK 
o Robot ja kõik selle edasise autonoomse perioodiga seotud esemed on soovi kohaselt korrastatud ja täielikult 

BAASIS (nii kauguses kui kõrguses).  
o Kohtunik näeb, et baasis ei liigu miskit ja et midagi ei puudutata. 

 AKTIVEERIMISMEETODI VARIANDID 
o AKTIIVNE:  Programmi käivitamiseks siruta käsi ja vajuta nuppu või anna andurile märku. 
o PASSIIVNE: Ära tee midagi ja lase töösoleval programmil jätkata. 
 Erijuhtum:  matši algus – Sellel juhul on täpne aeg käivitamiseks mahalugemise viimase sõna/heli alguse ajal, 

nt. “Tähelepanu, valmis olla, Läks!” või PIIIIIIIIP! 

 Korrektselt (taas)käivitatud robot on autonoomne kuni vahelesekkumiseni.  

 Iga roboti poolt põhjustatud muudatus täielikult väljaspool ohutut ala jääbki nii. 
Erand: Robot võib iseenda muudatusi muuta.  

 Sinu tegevuse tulemusena ei või robot lahkuda baasist või laieneda baasist välja, v.a. (taas)käivitamise teel. Ehk 
roboti võib liikuda või laieneda alles peale korrektset (taas)käivitamist.  

 Kui kogemata kukub midagi baasist välja, võid selle koheselt väljakult midagi muutmata tagasi võtta.  
 
R13 - VAHELESEGAMINE – Kui sa SEGAD robotit, pead ta koheselt peatama ja *rahulikult roboti taaskäivitamiseks 

kätte võtma * juhul kui taaskäivitamine üldse tuleb. Näide sellest, mis juhtub roboti ja ükskõik, mis mudeliga, mida 
robot parajasti transportis, sõltuvalt sellest, kus keegi parajasti oli…  

 ROBOT – Täielikult ohutus alas? 

o JAH:  Taaskäivita 
o EI:  Taaskäivita + saad vahelesegamise trahvi 

 MUDEL - Täielikult ohutus alas? 

o JAH:  Jääbki nii.  
o EI:  Oli koos kõige hiljutisema käivitamise ajal robotiga?  
 JAH:  Jääbki nii.  
 EI:  Anna see kohtunikule (mängust välja).  

*MÖÖNDUS: Kui taaskäivitamist pole lubatud/plaanis, jäta kõik pooleliolevad asjad nii nagu oli ning trahvi ega millegi 
liigutamist ei tule. Matš loetakse lõppenuks. Kasuta seda mööndust, kui robotil pole enam rohkem midagi teha, eriti 
kui robot on kontrolli alt väljas või kinni jäänud ja kurnab mootoreid.  

 
R14 - RASKUSTES ROBOT– Kui robot, kellele POLE VAHELE SEGATUD, kaotab kontakti transporditava esemega, 

peab ese jääma nii nagu jäi. Sõltuvalt eseme asukohast, tee järgnevalt…  

 VARUSTUS 

o Täielikult ohutus alas: Jäta endale.  
o Osaliselt ohutus alas: Tõsta täielikult ohutusse alasse + jäta endale + kolatrahv (kohtunik märgib kohe lehele)  
o Täielikult ohutust alast väljas: Jääb sinna!.  

 



 MISSIOONIMUDEL 

o Täielikult ohutus alas: Jäta endale.  
o Osaliselt ohutus alas: Anna kohtunikule (mängust välja). 
o Täielikult ohutust alast väljas: Jääb sinna!   

Käega võib igal ajal ära võtta tahtmatult ärakukkunud osasid TÕELISELT KATKISELT robotilt ILMA trahvita.  
 
R15 – VÄLJAKU KAHJUSTUS – Kui autonoomne robot eraldab takjakinnituse või teeb mudeli katki, siis missioonide 

eest, mis tekkinud kahjustuse või kahjustuse põhjustanud tegevuse tagajärjel ilmselgelt punkte annaks või lihtsamaks 
muutuksid, ei lähe punktide saamisel arvesse. Nende missioonide eest punkte ei saa! 

 
R16 - HÄIRIMINE 

 Teil ei ole lubatud teise meeskonna robotit negatiivselt mõjutada, v.a. missiooni kirjelduse kohaselt.  

 Kui teie roboti tahtliku või tahtmatu tegevuse läbi jäävad teisel robotil hetkel tehtava missiooni eest punktid 
saamata, siis antakse need talle ikkagi.  

 
R17 – MATŠI LÕPP – Matši lõppedes, peab kõik jääma nii nagu oli…  

 Liikuv robot tuleb KOHESELT seisata ja paigale jätta. 

 Pärast seda tuleb võtta käed kõigest eemale seniks, kuni kohtunik on andnud loa lauda/mudeleid puutuda.  
 
R18 – PUNKTIDE SAAMINE 

 PUNKTILEHT – Kohtunik vaatab koos teiega terve väljaku missioon missiooni haaval üle… 
o Kui nõustute kohtunikuga kõigis faktides, kirjutage lehele alla ja skoor on lõplik. 
o Kui ei nõustu, öelge seda viisakalt kohtunikule. Kohtunikud võivad eksida ja nad tahavad teada, kui nii juhtub. Kui 

mõni eriarvamus jääb siiski õhku rippuma, teeb lõpliku otsuse peakohtunik. 

 TÄHTSUS – Ainult PARIM tavamatši skoor loeb auhindade arvestuses/edasisaamises. Finaalturniiri mänge 
võidakse pidada ainult lõbutsemiseks ja nende skoor ei loe.  

 VIIGID – Viigid murtakse alguses teise ja seejärel kolmanda kõrgeima skooriga. Kui juhtubki, et kõik kolm matši on 
viigis, siis otsustavad turniiri korraldajad edasise.  

 

SUURED/TÕSISED MUUTUSED 2015. AASTAL…  

 Sõnu on ~60% vähem. 

 Järelejäänud ideed on lihtsamad ja paljud on varasematest VÄGA erinevad – HOIATUS veteranmeeskondadele!  
Näide:  Varem ütlesid reeglid, et „sees“ tähendas ka „osaliselt sees“. Nüüd on see reegel läinud ja Robotimängus 
on läbivalt nõutud „täielikult sees“.  

 Kus võimalik, vastatakse küsimustele piirkondlikult. 

 
 

MISSIOONID 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TAUSTAKS 
 

PRÜGI RÄNNAKU võistlus on seotud asjade edasise saatusega pärast seda, kui me arvame, et nendega enam midagi 
tarka teha pole või et need enam ei kõlba. Tegelikult saab mõningase kujutlusvõime kasutamisel neid esemeid või 
materjale, millest need tehtud on, veel kauemgi kasutada. Tõeliselt nutikas oleks sellele mõelda juba enne nende 
esemete ostmist või valmistamist. Taaskasutus on tore, ent see on kõigest suure pildi üks osa. Missioonide kallal pead 
murdes võiksite ette kujutada olukorda, kuidas ühel päeval toodame innovatsiooni tagajärjeks NULL JÄÄTMEID… 
 
 

MISSIOONID 

 

M01 – RINGLUSMATERJALI KASUTAMINE – Kõik ehitatud, käsitsi valmistatud või toodetud esemed on tehtud 
materjalidest, mis on algselt pärit loodusest. Enamus neist materjalidest on limiteeritud ressurs ning mõnede 
kogunemiseks kulub kümneid aastaid või isegi sajandeid.   
MISSIOONI PÕHIKIRJELDUS: Kellegi teise poolt äravisatud materjal võib olla Sinule hoopiski kasulik. Sellega väldime 
loodusest võtmist ja jäätmete tekkimist.  
 

KONKREETNE FüüSILINE TINGIMUS, MIS ON NäHTAV MATŠI LõPUS:  VASTASMEESKONNA Rohelised Prügikastid, milles on 

vähemalt üks kokkusobiv Kollane või Sinine Plokk, on täielikult SINU ohutus alas. VÄÄRTUS: 60 IGA PRÜGIKASTI EEST 
ÜKSKÕIK KUMMAS OHUTUS ALAS… IGA PUNKTE TOOVA PRÜGIKASTI EEST ÜKSKÕIK KUMMAS OHUTUS 
ALAS SAAB KA TEINE MEESKOND PUNKTID. 



************************************************************************************************************************************** 
M02 - METAAN – Me tahame küll uute prügilate teket ära hoida, kuid olemasolevad prügilad toodavad siiski metaani, 
mida saame energiaks muundada.  
MISSIOONI PÕHIKIRJELDUS:  Võta Prügilast Metaani ja kasuta seda Veoki ja/või Vabriku tööks. 
 

KONKREETNE FÜÜSILINE TINGIMUS, MIS ON MATŠI LÕPUS NÄHTAV: Metaan on Veoki mootorisahtlis ja/või Vabriku 
Elektrijaamas. VÄÄRTUS: 40 IGA METAANI EEST 
MÖÖNDUS: Täielik/täpselt sobiv asetus pole nõutud.  
************************************************************************************************************************************** 

M03 - TRANSPORT – Materjali edasise saatuse üle otsustades mängib äravisatud materjali transportimise vahemaa 
olulist rolli.   
MISSIOONI PÕHIKIRJELDUS:  Laadi üleni Kollane Materjalikonteiner Veokile, et see edasi itta transportida/maha laadida.   
 
KONKREETNE FüüSILINE TINGIMUS, MIS ON MATŠI LõPUS NäHTAV (TEHKE äRA üKS VõI MõLEMAD): 
---Veok toetab Kollase Konteineri koguraskust. VÄÄRTUS: 50  
---Kollane Konteiner on täielikult Veoki Suunajast idas. VÄÄRTUS: 60 
************************************************************************************************************************************** 

M04 - SORTEERIMINE – Kuna me püüdleme täieliku jäätmevaba elu poole, on sorteerimises eriti kiiresti innovatsiooni 
vaja. Praegune eraldustehnoloogia ja -töötlus on keeruline, kallis, piiratud ja ekslik. 
MISSIOONI PÕHIKIRJELDUS:  Kollased/Sinised Plokid on taaskasutatavad. Mustad Plokid on saasteained, mida hetkel 
kuidagi kasutada ei saa. Töötle Plokid läbi Sorteerija. Sobivasse Rohelisse Prügikasti sorteeritud Plokke on veel võimalik 
taaskasutada. 
 

KONKREETNE FÜÜSILINE TINGIMUS, MIS ON MATŠI LÕPUS NÄHTAV: 

KOLLASED/SINISED PLOKID ON SOBIVATES ROHELISTES PRÜGIKASTIDES JA PRÜGIKAST (IGA PRÜGIKASTI 
EEST ERALDI ARVESTUS)…  
---*on Transpordi Läände missiooni kaudu täielikult teise meeskonna ohutus alas. VÄÄRTUS: (VT M01) IGA 
PRÜGIKASTI EEST 
--- on täielikult „Transport Läände“ alas ja/või täielikult Transport Läände mehhanismil. VÄÄRTUS: 7 PLOKI EEST 
---*ei olnud ühelgi hetkel täielikult Sinu Transport Läände alas (kõik alad on allpool määratletud). VÄÄRTUS: 6 PLOKI 
EEST 
*PIIRANGUD:  Lisaks lõplikule asetsusele nõuavad need kindlaksmääratud tegevuste järgnevust/teekonda. 
 

MUSTAD PLOKID ON (IGA PLOKI EEST ERALDI ARVESTUS)… 
---algses asukohas või osa punktetoovast Lillekastist. VÄÄRTUS: 8 PLOKI EEST 
---sobivas Rohelises Prügikastis või Prügila Prügikastis. VÄÄRTUS: 3 PLOKI EEST 
---ükskõik, kus mujal. VÄÄRTUS: MIINUS 8 PLOKI EEST 
PIIRANG:  Plokid peavad Rohelistesse Prügikastidesse sisenema ainult otse Sorteerija idapoolsest rennist või 
KARJÄÄRI BOONUS 
************************************************************************************************************************************** 

M05 - KARJÄÄRID – Et käia kaasas tänapäeva jäätmete vähendamise trendidega, on vaja palju teadlasi, insenere ja 
tehnikuid.  
MISSIOONI PÕHIKIRJELDUS: Vii vähemalt üks Inimene Sorteerimisalasse ja teeni reeglites kasulik erand.  
 

KONKREETNE FÜÜSILINE TINGIMUS, NÄHTAV MATŠI AJAL:  Vähemalt üks Inimene on täielikult Sorteerimisalas. 
VÄÄRTUS:  60  PLUSS R10 MÖÖNDUSBOONUS:  MEESKONNA ROBOTIOPERAATORID JA/VÕI KOHTUNIK (KUI 
VAJA/PALUTUD) VÕIVAD KÄSITSI EEMALDADA IGASUGUSE UMMISTUSE  IDAPOOLSEST RENNIST JA/VÕI 
PANNA VALESTI SORTEERITUD PLOKID ÕIGESSE KASTI, KAASAARVATUD PLOKID, MIS EI MAANDUNUD 
ÜHESKI KASTIS.  
Sellel lõbusal ja dünaamilisel mudelil on väike, aga reaalne veasagedus, mis hooaja jooksul hästi selgeks saab. Selleks, 
et me kõik võiksime seda mudelit nautida, kasutage R10 mööndust mudeli vigade korral, olles samas hoolikas. Käeliste 
vigade korral kasutage „kahtlusest kasu saamise“ printsiipi ning kasutage kogu aja jooksul tervet mõistust ja head tahet.  
************************************************************************************************************************************** 

M06 - AUTOROMUD – Üle maailma on sadu miljoneid autosid, mis on tehtud suurest hulgast eri materjalidest. Kas me 
tõesti kasutame autosid nende elu lõpus parimal võimalikul viisil? Kui palju vanast autoromust saab tegelikult 
taaskasutatud?  
MISSIOONI PÕHIKIRJELDUS: Tee vana auto korda, paigaldades Mootor/Tuuleklaas või voldi auto kokku ja müü 
vanarauaks.  
 

KONKREETNE FÜÜSILINE TINGIMUS, MIS ON MATŠI LÕPUS NÄHTAV (PUNKTE SAAD AINULT ÜHEL VIISIL): 

---*Mootori/Tuuleklaasi osa paigaldatakse lahti volditud autole õigesse kohta ja õiges suunas. VÄÄRTUS: 65 
---Auto on täielikult kokku volditud ja täielikult Transport Itta alas. VÄÄRTUS: 50 
*MÖÖNDUS: Täielik/täpne asetus pole nõutud.  
MEETODI PIIRANG: Auto ei tohi ühelgi hetkel tulla ohutusse alasse, ka mitte osaliselt.  



************************************************************************************************************************************** 
M07 - KORISTUS – Äravisatud materjali puhul on ainus jäätmetest hullem tulemus saaste. Näiteks kilekotid tunduvad 
olevat igal pool ja põhjustavad palju erinevaid probleeme -  tehnika ummistamine, reaalne oht loomadele, jne.  
MISSIOONI PÕHIKIRJELDUS: Vii Kotid Sorteerijast ja/või Rannalt ära ja too Loomad tagasi nende lemmikkohtadesse. 
 

KONKREETNE FÜÜSILINE TINGIMUS, MIS ON MATŠI LÕPUS NÄHTAV (KOGU PUNKTE IGAL VÕIMALIKUL VIISIL): 

--- Kilekotid on täielikult Ohutus alas. VÄÄRTUS: 30 KOTI EEST 
---*Loomad on täielikult ringi sees (ükskõik millise), milles pole ühtegi Kilekotti. VÄÄRTUS: 20 LOOMA EEST 
---Kana on täielikult väikses ringis.  VÄÄRTUS: 35 
*Kala Roiskunud Toidus ei lähe Loomana arvesse.   
************************************************************************************************************************************** 
M08 - KOMPOSTEERIMINE – Äravisatud orgaanilised materjalid ei pea jäätmeteks saama. Need saab muuta 
väetiseks.  
MISSIOONI PÕHIKIRJELDUS: Alusta Komposteerimisprotsessi. Mõne aja pärast väljastatakse Kompost. 
 

KONKREETNE FÜÜSILINE TINGIMUS, MIS ON MATŠI LÕPUS NÄHTAV (PUNKTE SAAD AINULT ÜHEL VIISIL): 

---Kompost väljastatakse, aga see ei ole täielikult Ohutus alas. VÄÄRTUS: 60 
---Kompost on täielikult Ohutus alas. VÄÄRTUS: 80  
************************************************************************************************************************************** 
M09 – VARA PÄÄSTMINE – Lammutatav hoone peaks olema paljas kest oma varasemast versioonist. Mitmeid tonne 
väärtuslikke materjale ja esemeid saab enne lammutamist ära päästa.  
MISSIOONI PÕHIKIRJELDUS: Vii Väärtuslikud Esemed ohutusse alasse.  
 
KONKREETNE FÜÜSILINE TINGIMUS, MIS ON MATŠI LÕPUS NÄHTAV:  
Väärtuslikud Esemed on täielikult Ohutus alas.  VÄÄRTUS: 60 
************************************************************************************************************************************** 
M10 - LAMMUTAMINE – Kui võrrelda ühe perekonna poolt igal nädalal ära visatud materjali hulka lammutusplatsilt ära 
visatud materjali hulgaga, on viimane uskumatult suur. Kuhu see kõik läheb? Kuhu see PEAKS minema?  
MISSIOONI PÕHIKIRJELDUS: Lammuta Hoone ja otsusta materjalide edasise saatuse üle.  
 

KONKREETNE FÜÜSILINE TINGIMUS, MIS ON MATŠI LÕPUS NÄHTAV:  
Ükski Hoone kaheteistkümnest talast ei seisa algses väljakuasetuse positsioonis. VÄÄRTUS: 85 
************************************************************************************************************************************** 
M11 - OSTUOTSUSED – Mõned tootjad pakendavad oma tooted nii, et pakendeid on raske või võimatu sorteerida 
taaskasutatavateks jäätmeteks. Mis valikud Sul seda nähes on?  
MISSIOONI PÕHIKIRJELDUS:  Otsusta, kas ostad Mängulennukid pakendi materjali järgi? 

KONKREETNE FÜÜSILINE TINGIMUS, MIS ON MATŠI LÕPUS NÄHTAV:  
Mängulennukid on täielikult Ohutus alas. VÄÄRTUS: 40  LENNUKI EEST 
************************************************************************************************************************************** 

M12 – UUS EESMÄRK – Kui mingi asja taaskasutatavast materjalist teha uus ese, siis võtab see protsess palju aega 
ja energiat. Kas selle asemel saaks esemele endale anda uue elu?  
MISSIOONI PÕHIKIRJELDUS:  Kasuta Mängulennuki pakendit lillekastina, pannes sellesse komposti.  
 

KONKREETNE FÜÜSILINE TINGIMUS, MIS ON MATŠI LÕPUS NÄHTAV: Kompost on täiuslikult asetatud ühte Pakenditesse, 
millest on eemaldatud Mängulennuk. Pakend peab olema algses olekus. VÄÄRTUS: 40 
************************************************************************************************************************************** 

TRAHVID – Iga trahvina, nagu kirjeldatud reeglis D09, asetab kohtunik ühe Musta Ploki (kuid mitte rohkem kui neli 
Plokki) platsile suvalisse mugavasse tee-pealt-eest kohta. Kohtunik võib neid roboti teelt eest nihutada, ent need peavad 
alati jääma negatiivsesse punktide saamise asukohta.  
VÄÄRTUS:  VAATA EESPOOL SORTEERIMISE MISSIONI, MUSTADE PLOKKIDE TÄPSUSTUSI  
 

“ALAD” – Mõned missioonid viitavad Prügilale, Sorteerimisalale või Transport Itta alale – need alad on määratletud 
seesmiste valgete liistudega, mis on allpool punaseks värvitud. Iga ala on määratletud ainult kui ruum, mis on nendest 
valgetest liistudest sees- ja ülalpool. Ese ei ole alas, kui see on veel osaliselt külgneva paksu musta joone peal.   
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