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Iseseisev. Kaasatud. Sotsiaalselt aktiivne 

 

Lahendused eakatele projekti raames peab meeskond: 

 Leidma eaka partneri 

 Määrama kindlaks ja uurima lähemalt mingit eakate inimeste probleemi 

 Looma probleemile innovaatilise lahenduse 

 Jagama oma probleemi koos lahendusega teistele 

Iga sekundiga peale sündi muutute järjest vanemaks. Alguses tähendab see suuremaks 

kasvamist, kõndima ja rääkima õppimist ning enda avastamist inimeste ja muu ümbritseva

keskelt. Te kasvate imikust põngerjaks, siis lapseks, siis teismeliseks, siis täiskasvanuks ja 

lõpuks vanuriks. Teie selleaastase projekti väljakutseks on uurida vanuriks olemise etappi. 

Olete te kunagi mõelnud, mis tunne on olla 60 või enam aastane? Igav, ütlete? Uurime 

vanureid lähemalt. 

 „Banaani“ George Blair osales oma esimesel paljajalu veesuusatamisele kui ta oli 64. 

Alates tollest ajast on ta püstitanud mitmeid maailmarekordeid – näiteks olles 

esimene isik, kes on veesuusatanud paljajalu 7 erinevas kontinendis. Ta veesuusatas 

veel 93 aastaselt. 

 Leiutajast Eemeli Väyrynenist sai 100 aastaselt maailma vanim isik, kes sai Soomes 

oma leiutisele, täiustatud kartulipanemismasinale,  patendi. 

 Inimesed kutsuvad Eileen Philippa „Phil“ Raschkerit üle 60 aastaste seas maailma 

parimaks naisatleediks. 



2012 väljakutse ‐ „Lahendused Eakatele“ 

NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda 
tõlkevigu ja kohmakaid lauseid. Palun kasutage antud juhendit ingliskeelse juhendiga käsikäes! 

 

 Annie Elizabeth „Bessie“ Delany (vanus 101) ja tema õde Sarah Louise „Sadie“ Delany 

(vanus 103) avaldasid raamatu oma esimesest 100 aastast. Nende raamat oli New 

York Times’i enimmüüdud raamatute tabelis üle 105 nädala. 

Sarnaselt väljakutsele, mil imikutest saavad täiskasvanud, kaasneb eakaks saamisega 

tagasilööke. Mõnel inimesel on probleem mäluga. Närvisüsteemi vananemisega võtab 

erinevate muutuste märkamine ja nendega kohandumine tunduvalt kauem aega. Kui lihased 

saavad vanemaks, siis muutuvad need vähem paindlikuks, mistõttu mõnede inimeste 

liikumiskiirus muutub aeglasemaks. 

Kehaosad hakkavad läbi kuluma. Haigused nagu osteoporoos (luude hõrenemine), artriit 

(paisunud liigesed), silmakae (silma sees olev rõhk võib põhjustada pimeduse) ja teised

haigused ründavad sageli eakaid. Kui mõni pereliige muutub vähemaktiivsemaks või sureb 

üldsegi ära, siis leiavad eakad tihti ennast väiksematest sotsiaalsetest gruppidest. Kuigi kõik 

vanurid tunnetavad igapäevaselt vananemist, siis mõned vajavad rohkem hoolt – füüsiliselt, 

vaimselt, emotsionaalselt ja sotsiaalselt. Iga inimene vananeb erinevalt. Mõned inimesed 

seisavad silmitsi ainult kahe probleemiga. Teistel pole jällegi mitte midagi kurta. Paljud 

vanurid käivad siiani tööl, teevad trenni, tantsivad, reisivad või veedavad lihtsalt meeldivalt 

aega. Nagu me kõik, vajavad ka eakad õigeid lahendusi oma katsumustele. 

 

Selleaastase projekti väljakutseks on lahendada probleem, millega vananevad eakad 

inimesed igapäevaselt silmitsi seisavad. Alustuseks tuleb teie meeskonnal leida üks eakas 

partner. Paljud inimesed kirjeldavad eakaid erinevalt. Projekti „Lahendused Eakatele“ 

raames nimetatakse eakaks inimeseks isikut, kelle vanus on 60 või vanem. 

Kui te pole kindel, kuidas leida eakas partner? Kaaluge järgmisi võimalusi: 

Iga meeskonnaliige – alustab otsimist oma perekonnaliikmete või sõprade seast. Kaaluge 

vanavanemaid, vana‐vanavanemaid, naabreid, hooldekodu asukaid, firmade juhte või 

lapsehoidjaid. Tehke oma tutvusringkonna vanuritest nimekiri. Kuidas te tunnete üksteist? 

 Kas te olete vabatahtlikult vanuritel abis? 

 Kas teie kogukonnas on vanurite keskus? 

 Kas teie naabruskonnas on vanurite jaoks tegevusi, koolitusi või sotsiaalseid üritusi? 

Meeskonnana – Visake iga meeskonnaliikme nimekirjale pilk peale. Arutage, kuidas teie 

võistkond leiab eakatega kontakti? Kas nad elavad teie lähedal? Kas te saate nendega 

personaalselt rääkida? Kas kasutate telefoni, emaili või sotsiaalmeedia võimalusi. Või 

saadate hoopis ümbrikuga kirja? Kas te saate uurida, mis elu nemad oma lapsepõlves elasid,

kui nad olid teismelise eas või noored vanemad? 



2012 väljakutse ‐ „Lahendused Eakatele“ 

NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda 
tõlkevigu ja kohmakaid lauseid. Palun kasutage antud juhendit ingliskeelse juhendiga käsikäes! 

 

Meeskonnana – valige omale vanurist partner, kes aitaks teid projektiga. Pidage meeles, et 

mitte kõik, keda te palute, ei saa teie võistkonda aidata. Kui vanur vastab, et „Kahjuks ma ei 

saa teid aidata“, siis valige lihtsalt keegi teine. Teie meeskond võib uurida ka mõnda kuulsat 

eakat inimest. 

 

Meeskonnana – õppige oma eakast partnerit tundma. Uurige tema elu kohta, ajaloo ja 

erinevate väljakutsete kohta, millega ta igapäevaselt silmitsi seisab. Võite küsida oma eaka 

partneri käest küsimusi nagu: Kuna te sündinud olete? Palju tolleaegne elu erines 

tänapäevasest? Kus koolis te käisite? Mida te õppisite? Mis tööd te tegite? Mida teile 10 

aastaselt teha meeldis, 20selt, 40selt, eelmisel aastal? Kas mõni tegevus on hetkel 

raskendatud? Miks? Mis teeks tänapäeval teie elu kergemaks? 

Pidage meeles, et kõigile meeldib kui neist lugu peetakse – eakad ei ole mingi erand. Uurige 

välja, mis teie vanurist partnerile vanuriks olemise juures meeldib? Millised tegevused on 

raskendatud? Võib‐olla räägib teie eakast partner mõne raskuse, mis puudutab tema sõpra 

või sugulast? Siit leiate mõningased näited, mis on mõnele vanurile väljakutseks: 

 Vigastustest paranemine 

 Uute tehnoloogiatega sammupidamine 

 Kindlate asjade mäletamine (kuupäevad, kuna rohtu võta, või pliit peale 

söögitegemist kinni keerata) 

 Vormis püsimine 

 Lahedate tegevuste leidmine, millega üksi või hulgakesi tegeleda 

 Igakuise eelarvega hakkama saamine 

 Vajalike asjade hankimine – toit, majapidamistarbed, ravimid, riided 

 Perekonnaga, sõpradega, arstiga või teiste abistajatega suhtlemine 

Meeskonnana – vali üks probleem, mis sinu eakast partnerile muret tekitas ja uuri seda 

lähemalt. Mis oli selle probleemi põhjuseks? Mis on selle probleemi lahendamiseks 

tänapäeval ette võetud? Kas teadlased või insenerid on selleks uusi lahendusi loonud? 

Mõningased ressursid, kust informatsiooni leida: raportid, raamatud, ajakirjad ja veebilehed. 

Kaasa mõni professionaal, kes töötab teie kogukonnas. Kasutage mõnda saadaval olevat 

uurimismeetodit. Olge valmis oma infoallikaid ka teistele jagama. 

Samal ajal kui uurite eakate katsumusi, püüdke leida ka mõni professionaal, kes töötab juba 

lahenduse kallal. Kas mõni teadlane, füüsik või insener aitab uurida või arendada välja uut 

tehnoloogiat? Kas sotsiaaltöötaja, kogukonna aktivist või tervishoiutöötaja arendab  välja 

uusi programme? Kas sinu meeskond suudab mõne professionaaliga ühendust võtta? 
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Nüüd kui su meeskond on leidnud probleemi, on teie ülesandeks leida sellele innovaatiline 

lahendus – selline, mis muudab elu paremaks või täiustate mõnda vana lahendust, kasutate 

olemasolevat tehnoloogiat uue vaatenurga alt või leiutate midagi täiesti uut. Hetkel olevate 

lahenduste uurimine on alles algus. Kuidas teie lahendus aitab eakatel tunda ennast 

austatutena ja lubab neil teha seda, mida nad armastavad? Kuidas teie lahendus aitab 

eakatel olla iseseisvad, kaasatud ja sotsiaalselt aktiivne? 

Mõelge selle peale. Töötage üheskoos! Tehke ajurünnak! Jagage oma kõiki ideid. Ühe 

meeskonnakaaslase „hullust ideest“ võib välja kasvad innovaatiline lahendus. Mida me 

saaksime teha uutmoodi? Mida me saaksime teha paremini? Mida meil läheb vaja, et 

lahendus oleks tehtav? Suurepärane lahendus nõuab kogu teie meeskonna kujutlusvõimet ja 

leidlikkust. Kokkuvõttes võib see tunduda nii ilmne, et te ei mõista, miks selline probleem 

üldse eksisteerib. 

Ja pidage meeles, et kõige tähtsam on see, et teil oleks lõbus! 

Nüüd rääkige teistele oma probleemist ja kuidas teie lahendus aitab. Valige ise, kuidas te 

oma õpitut jagate. Rääkige. Tehke veebileht. Tehke sketš. Tehke koomiks. Räppige . Looge 

plakat. Jagage lendlehti (flaiereid). Kirjutage luuletus, laul või jutustus. 

Mõelge neile, keda te oma lahendusega aitate. Kuidas neile oma lahendusest teada annate? 

Kas suudate demonstreerida oma lahendust teistele vanuritele, seadusandjatele, 

doktoritele, inseneridele või gruppidele, kes on teid juba aidanud? Kellele sinu eakas partner 

sellest räägiks? Milline on parim vahend, kuidas oma kuulajaskonnale see probleem ja 

lahendus selgeks teha? Lahenduse jagamine saab olla lihtne või üksikasjalik, tõsine või 

disainitud selliselt, et see ajaks inimesed naerma. 

 

Kui teie meeskond otsustab võistlusel osaleda, siis tehke hindajatele oma probleemi ja

lahenduse jagamiseks esitlus. Teie esitlus võib koosneda plakatitest, slaidiesitlusest, 

mudelitest, multimeedia klippidest, uurimismaterjalidest – olge loomingulised! Pidage 

meeles, et te tahate ju kauaks meelde jääda! 
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Projekti auhinnavääriliseks olemiseks peab teie meeskond: 

1. Ära märkima oma meeskonnale eaka partneri (võistlusel ta kohal olema ei pea!) 

2. Märkima ära uurimisprobleemi 

3. Kirjeldama oma meeskonna innovaatilist lahendust 

4. Kirjeldama, kuidas teie meeskond jagas oma lahendust teistega 

5. Järgima esitluse nõudeid 

 Peate esitluse tegema otse (võite kasutada küll videomaterjale, aga neid ainult 

täiustamiseks) 

 Tehke esitlus ära 5 või vähema minutiga, sealjuures kasutamata täiskasvanute 

abi. 

 Kasutage esitluse käigus mingil moel kõiki oma meeskonnaliikmeid 

Lugege, kuidas teie esitlust hakatakse hindama, selleks sirvige hindamislehti. Kõigi teiste 

asjade kõrval eeldavad kohtunikud, et teie meeskond: 

 Seletab selgelt lahti nii probleemi kui ka lahenduse olemuse 

 Kasutab erinevat tüüpi uurimisallikaid, kaasa arvatud oma ala professionaali 

 Mainige olemasolevaid teooriaid ja lahendusi, kui te arendasite oma lahendust 

 Olge innovaatilised 

 Näidake, et te mõtlesite, mida teil läheb vaja, et lahendus töötaks ka päriselus 

 Suunake oma jagamised sihtrühmale, kellele teie lahendusest ka kasu oleks 

 Leidke moodus, kuidas oma esitlus teha nii efektiivne kui ka loominguline 

 

Pidage meeles, et alati on ametlik FLL’i ülesande dokument usaldusväärne allikas, mis 

puudutab selleaastast projekti ja robotimängu. Kui te pole kindlad, millest tööd alustada, siis 

külastage järgmisi allikaid: 

 Külastage tihti projekti KKK lehte: http://www.firstlegoleague.org/challenge/projectfaq 

 Sellel lehel seletavad FLL korraldajad lahti üldlevinud küsimusi. 

 Vaadake 2012 projekti lehte: http://www.firstlegoleague.org/challenge/2012seniorsolutions. 

Laadige alla sõnastik, info jne. 

 FLL juhendajate käsiraamatus on FLL’i sissejuhatus, igaaastane väljakutse, turniir ja 

hindamine. Juhendaja käsiraamatu leiate www.robootika.ee/fll veebilehelt. 

Kui teil on projekti kohta veel küsimusi, siis saata need aadressile s.hendrikson@gmail.com 

või otse peakorraldajatele fllprojects@usfirst.org.   
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Väljakuks nimetame ala, kus leiab aset robotimäng. 

 See koosneb lauast, millele on asetatud prinditud väljakumatt ja millele omakorda on 

korrapäraselt asetatud missiooni mudelid. 

 Väljaku komplekti kuuluvad väljakumatt ja mudelite ehitamiseks mõeldud LEGO® 

klotsid. 

 LEGO klotsidega samast karbist leiab ka mudelite kokkupanemise juhenditega CD. 

 Järgnevast dokumendist leiate laua ehitamise ja missiooni mudelite paigutamise 

juhendid. 

 

Kogu robotimäng leiab aset spetsiaalselt selle võistluse jaoks ehitatud laual, mille iga 

meeskond võiks endale ehitada. 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 mõningast puutöö oskust. 

Turniiril on kaks lauda asetatud pikema küljega üksteise vastu, aga iga meeskond tegutseb 

ainult oma laual. Sellepärast võib harjutamiseks ehitada vaid ühe väljaku. Kuigi turniiri 

väljakul on kahe laua vahel topeltsein, siis soovitav on ehitada ka harjutamisväljaku 

vastavasse seina topeltsein. Mõeldakse seina, mis asetseb teise väljakuga külg külje kõrval. 

Järgnevalt leiame juhised, kuidas ehitada nn üksik laud, millel on põhjapoolne sein topelt. 
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Materjal  Kogus 

Väljaku ülesseadmise komplekt (missiooni mudelite ehitamiseks LEGO klotsid, 

väljakumatt, CD ja takjaskleepsud) 

1 

Lihvitud vineer mõõtmetega 96’’ x 48’’ x 3/8’’ (2438,4 mm x 1219,2 mm x 9,5 

mm). Vineer võib olla paksem!  

1 

2’’ x 3’’ (~ 50 mm x 77 mm) pruss, pikkus 8’ (2438,4 mm) 6 

Must matt värv 1 purk 

Puidukruvid ~ 5 x 60 mm 1 pakk 

Harkjalad (610 mm kõrge ja 914 mm pikk) 2 

 

Jupid  Millest teha?  Mõõtmed (mm)  Kas värvida?  Kogus 

Laua pind (A) Lihvitud vineer 2438 x 1219 Ei 1 

Pikk külgsein (B) Pruss või liist 2438 pikkus x 77 

kõrgus 

Jah 3 

Lühike külgsein 

(C) 

Pruss või liist 1143 pikkus x 77 

kõrgus 

Jah 2 

Tugevdusribi (D) Pruss või liist 1219 pikkus x 77 

kõrgus 

Jah 4 

Harkjalg Soetada poest 610 kõrgus x 

914 pikkus 

Ei 2 

 

Samm 1 – Jäta vineeri karedam pool allapoole. Sellele poolele kinnita tugevdusribid vahega 

457 mm. Ära jäta kruvipäid välja, vajadusel lihvi kruvipeade ümbrus siledaks. 
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Samm  2 – Plaadi teisele poole (siledamale poole) kinnita külgseinad. Kinnitatud külgede 

seinast seina mõõtmed peavad olema 2362 ±3mm korda 1143±3mm. Külgseinte kõrgus peab 

kõikjal olema 77 ±13mm. Peaasi, et kõik seinad on sama kõrged! 

Samm 3 – Kellegi abiga asetage valmis laud kas siis harkjalgadele või mingi muu laua peale, 

jälgige, et see oleks enam vähem loodis (tasapinnas sirgelt). 

NB! Harkjalgade asemel võib kasutada ükskõik millist kõrgemat asja, millele laud asetada. 

Mugavam on laua juures töötada, kui see asetseb maapinnast kõrgemal. 
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Samm 1 – Puhastage laud tolmust. Isegi väikseim tükike, mis mati alla jääda, võib tekitada 

robotile pahandust. Peale tolmu imemist käige liivapaberiga veelkord lauast üle, et kõik 

konarused maha lihvida ja tõmmake seejärel tolmuimejaga üks kord üle. 

Samm  2 – Kui laud on korralikult tolmust puhas, siis rullige väljakumatt selle peale lahti. 

Värvitud pool jätke üles poole ja põhjasuund asetage kahekordse külgseina poole. Vaata 

allpool olevaid pilte. 

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! 
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Missiooni mudelid saate kokku panna kasutades väljaku ülesseadmise komplektiga 

kaasasolevaid LEGO klotse ja CD peal olevaid juhendeid. Ühel inimesel kulub selleks kuskil 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 missiooni mudelite kokkupanek

parimaks õpetuseks. Samuti aitab see tegevus uutel meeskonnaliikmetele üksteisega 

tuttavaks saada. 

Need missiooni mudelid, mille juurde on kirjutatud „nõuab takjakinnitust“, peab kasutamisel 

kinnitama väljakumati külge. Kinnitustena kasutatakse firma 3M poolt tehtud korduv 

kasutatavat takjaskinnitust, mida kutsutakse Dual Lock (kaksiklukusti või lihtsalt 

takjakinnitus). Need kleepsud leiate oma väljaku ülesseadmise komplektist. Takjakinnitus on 

tehtud selliselt, et need 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: 
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Samm 1 – Võtke üks ruudukujuline kleeps ja kleepige väljakumatile X‐iga märgitud kohta. 

Kleepige üksikuid kleepse niikaua kui kõik X‐id on kaetud. 

Samm  2 – Võtke järgmised kleepsud ja suruge (mitte ärge kleepige) need matile liimitud 

kleepsude peale (liimiga kaetud pool jääb üles poole).  

Vihje – Selleks, et ruudukujulised kleepsud surudes käe külge ei jääks, kasutage seda sama 

vahapaberit, mille küljes kleepsud olid. 

Samm 3 – Asetage mudelid kleepsude peale. 

Hoiatus – liimige iga kleeps täpselt oma ristiga märgitud kastikesse ja iga mudel täpselt oma 

kohale. 

Hoiatus – 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.

(Märge – allolevatel piltidel kujutatud ruutude ümber olevad ringid ei kuulu väljakumati 

juurde, vaid need illustreerivad kohti, kuhu takjakinnitust EI panda!) 

Videoekraanid – iga ekraani jaoks kasuta 3 takjakinnitust nagu on näidatud allolevatel 

piltidel. Õige positsioon on selliselt, et lipp on asetatud maha ja see vaatab sinisest ekraanist 

teisele poole. 

                

Lapitekid – Nagu matil näidatud, siis 5 takjakinnitust sinistepaarile ja 6 kinnitust teisele 

paarile. 

Aed – Aseta 2 takjakinnitust (vt allpool). Ringiga näidatud kohale jäta kinnitus vahele. Aseta 

mudel matile kastile ettenähtud kohta. Lillede arv ja asukoht võib oma alusel varieeruda. 

Kasti sisu pole oluline. 

Pliit – Kinnita 4 takjakinnitusega. Algpositsioonis on näha kahte punast ringi (pliidiplaati). 
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Koostöö – kinnita 4 takjakinnitusega. Algpositsioonis on osuti kallutatud ida poole. 

Lapitekid       Aed     

       

Pliit       Koostöö 

     

 

Koer – Aseta takjakinnitus 5 kohta (vt pilti allpool). Ärge asetage kinnitusi ringiga näidatud 

kohtadesse. Algpositsioonis on hall ketas asetatud täiesti itta ja rula on asetatud oma joonte 

vahele ning see puudutab lõunapoolset rammijat.  Tõuge tohib tekkida ainult läbi halli ketta! 

Ärge suruge lõunapoolsest rammijast mudelit algasendisse. 
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Trenažöör – Asetage 4 takjakinnitust 

pildil näidatud viisil. Ärge asetage 

kinnitusi ringiga näidatud kohta. 

Algpositsioonis on ketta punane osa 

üleval ja osuti suunatud täpselt 

kolmanda rohelise tule juurde.  

      

 

Jõupink – Asetage 8 takjakinnitust pildil näidatud viisil. Ärge asetage kinnitusi ringiga 

näidatud kohta. Algpositsioonis on raskused all. 

    

 

Riiulid – Asetage takjakinnitus pildil näidatud nelja kohta. Ärge asetage kinnitusi ringiga 

näidatud kohta. Algpositsioonis asetsevad mõlema riiulil keskel silmused. Alumine silmus on 

tagumise seinaga paralleelselt ja ülemine silmus risti. Silmused peavad olema vertikaalselt 

püsti. 

   



2012 väljakutse ‐ „Lahendused Eakatele“ 

NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda 
tõlkevigu ja kohmakaid lauseid. Palun kasutage antud juhendit ingliskeelse juhendiga käsikäes! 

 

Tool ja laud – Asetage takjakinnitus matil näidatud nelja kohta. Algpositsioonis asetseb tool 

katkiselt ettenähtud kohas. Tooli jalad peavad olema täpselt samamoodi nagu pildil (tooli 

esiots on kõverdatud). Mõlemad mustad ühendustihvtid on kinnitatud tooli väiksema osa 

külge ja keskmine on suure osa küljes. 

 

 

Bowlingu kurikad – Asetage need täpselt oma kohale. Jälgige nende tugevust, soovitavalt 

pressige neid enne igat matši kokku. 

 

Ravimipudelid – Asetage ravimipudelid 

ettenähtud joonte vahele. Asetage need 

suvalises värvijärjekorras ja suvalisele 

kohale joonte vahele. Iga ravimipudeli 

vahele peab jääma vähemalt 

pudelilaiune vahe! Pudelite valged sildid 

peavad vaatama lõunasse. Silmused 

peavad olema täpselt vertikaalselt püsti.    Juhuslik asetsemine             Juhuslik asetsemine 
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Minimaalne vahe     Täpne asetus    Halb asetus    Halb asetus 

     

 

Pallistend – Võistlusel on see mudel kahe väljaku keskel. Kui teil on ainult üks harjutusväljak, 

siis oleks hea, kui välja taga oleks mingi alus, kuhu mudeli teine pool toetada. Asetage 2 

takjakinnitust matile. Asetage pallid nagu on näidatud pildil. Keskmine pall peab olema

kollane, ülejäänud pallidest kolm ühevärvilist ühel pool ja kolm ühevärvilist teisel pool. Pole 

oluline kummal pool asuvad sinised või kummal pool punased. 

     

 

Üleminek – Treppide alla asetage 8 takjakinnitust nagu on näidatud pildil. Ringiga näidatud 

kohtadele ei pea asetama kinnitust. Platvormi alus kinnitage kahe ja kaldpind kaheksa 

takjakinnitusega. Asetage platvorm aluse keskele. Platvorm peab olema trepi ja kaldpinnaga 

sirgjooneliselt ja seda peab saama kallutada lõuna ja põhja suunas, mitte aga mingis suunas 

libistada.  

                         

 

Baas – Asetage baasi ülejäänud neli lapiteki ruutu, taimed ja kollane pall.  
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Vaade vasakust nurgast        Vaade paremast nurgast 

  

 Külgseinad – eemaldage seinte küljest igasugune lahtine klibu ja pinnud ning katke 

augud. 

 Väljakumatt – jälgige, et matt oleks alati vastu lõunapoolset külgseina ja ida‐lääne 

suunas keskel. Ärge matti kemikaalidega peske, see võib jätta erinevat sadet, mis 

võib roboti tööd mõjutada. Tolmu ja mustuse eemaldamiseks kasutage tolmuimejat 

või niisket lappi. Kui olete matile teinud mõne märgi, siis selle kustutamiseks 

kasutage pehmet kustutuskummi. Mati transportimisel ühest kohast teise vältige 

selle hõõrumist teravate nurkade vastu, mis võiksid matti kahjustada. Turniiridel 

peaks uued matid natukene varem lahti rullima, et vältida rullis olemisel tekkinud 

pingeid. Vajadusel võib üles tõusnud äärte maha surumiseks kasutada kleeplinti, mis 

võib mati äärt katta kuni 6mm ulatuses. Paksu nn vahuteibi kasutamine on keelatud. 

 Missiooni mudelid – Püüdke hoida missioonimudeleid originaal kujus, aegajalt tuleb 

mudelid üle vaadata ja vajadusel klotsid tihedamalt kokku suruma. Veenduge, et 

veerevad detailid veereksid vabalt ja vajadusel vahetage kulunud detail välja. 
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PIDAGE MEELES: Te armastate vanureid. Te saate kunagi vanuriks. „Lahendused eakatele“ 

väljakutse on arusaam, mis mõjutab meid kõiki, kas otseselt või kaudselt, kas hetkel või

hoopiski hiljem. 

Vanurid tahavad neid samu asju, mida nad tahtsid noorena, neid samu asju, mida tahate ka 

teie hetkel. Nad tahavad olla: 

Iseseisvad – teha mida nad tahavad, kuna nad tahavad ja mis moel nad tahavad. 

Kaasatud – tunda ennast vajalikuna ja kasulikuna ja lõbutseda. 

Olla seotud – omada häid suhteid pere ja sõpradega. 

Vanuritel on suur hulk teadmisi ja vaatenurki, mis on saadud nende pikal eluteel ja 

kogemustel. Probleem on nimelt selles, et mida vanemaks saame, seda raskemaks läheb elu. 

Me kaotame jõus, kiiruses, paindlikkuses ja mälus. Meie kuulmine, silmanägemine ja teised 

meeled hakkavad närbuma. Üha raskem on püsida liikvel. Terviseprobleemid hiilivad ligi. 

Kallid inimesed kaovad kõrvalt. Uued tehnoloogiad on meie jaoks tundmatud … 

„Lahendused eakatele“ robotimängus tuleb sinul ja sinu robotil tegeleda väljakutsetega ja 

tegevustega seoses iseseisvuse, kaasatuse ja seotusega. Üksi neist pole seotud vanadusega, 

aga mõnedel missioonidel on olemas lihtsam ja raskem versioon. Juhul, kui suudad ehitada 

roboti, mis saab hakkama  raskemate missioonidega, saad seda üle kanda päris ellu. 

Innovaatilised tehnilised lahendused saavad samamoodi aidata eakaid oma eluga toime 

tulema. 
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Sõbralik hoiatus: Kõik soovivad olla allpool kirjeldatud missioonide eksperdid, olenemata, 

kas ollakse veteran või uustulnuk. Kindlasti tuleb lugeda kolme vajalikku robotimängu lehte: 

Väljaku seadmine, reeglid ja uuendused ning seda korduvalt. Vaatame kasulikkust … 

Meeskonnad, kes loevad kõike 

‐ Neil on vähem küsimusi 

‐ Neil on vähem ümbertegemist 

‐ Neil on võistlustel vähem üllatusi 

‐ Saavad parema lõppskoori 

‐ Naudivad rohkem mängu 

Meeskonnad, kes ei loe 

‐ Töötavad udus 

‐ Alustavad otsast ja kaotavad aega 

‐ Õpivad palju … kohtunikelt 

‐ Kaotavad punkte 

‐ On stressis 

 

Puutöö 

Üldine kirjeldus: Robot toob tooli baasi, mille ära parandate. Robot viib tooli tagasi laua alla. 

Punktide täpsed tingimused: 

‐ Tool on korras ja baasis: 15 

‐ Või 

‐ Tool on korras ja ükskõik milline tooli osa on laua all: 25 

Näide – punkte ei saa           Näide – saab punkte 

   

Ravimid 

Üldine kirjeldus: Pudelid asetatakse enne igat matši suvaliselt. Robot peab tooma rohelise 

ravimipudeli baasi sealjuures kordagi puutumata oranže pudeleid. 

Punktide täpsed tingimused: 

‐ Roheline pudel baasis ja oranže pudeleid pole silmnähtavalt puudutatud/liigutatud: 25 
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Teenistusloomad 

Üldine kirjeldus: Robot tõukab/lööb halli ketast, mis põhjustab telefoniga koera liikumise 

baasi. 

Punktide täpsed tingimused: 

‐ Koer on baasis: 20 

Piirangud: Koera liikumine baasi peab olema põhjustatud ainult halli ketta puutest. 

Bowling 

Üldine kirjeldus: Robot viskab palli, mis omakorda ajab kurikad pikali. Kui kõik kurikad ei 

läinud esimese korraga maha, siis väljakukohtunik toob palli teiseks katseks tagasi baasi 

(ainult kord matši jooksul). 

Punktide täpsed tingimused: 

‐ 1 – 5 kurikat maas: 7 iga eest 

‐ Või 

‐ 6 kurikat maas: 60 

Piirangud: Iga kurikas peab kukkuma nn vabalt liikuva/veereva palli mõjul.  Palli ei tohi 

hoida kinni, et samal ajal kurikaid maha ajada. Kui kurikad kukuvad maha mingil muul 

moel, siis nende eest punkte ei saa. 

Jõu harjutus 

Üldine kirjeldus: Robot liigutab raskuse tõstmiseks läänepoolset kangi. 

Punktide täpsed tingimused: 

‐ Raskus on pildil LOW asendiga samas kohas või nende vahel: 15 

‐ Või 

‐ Raskus on pildil HIGH asendiga samas kohas või kõrgemal: 25 

Piirangud: Kõrgust tohib muuta ainult läänepoolse kangi abil! 
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Pliit 

Üldine kirjeldus: Roboti abil on pliidiplaadid mustad. 

Punktide täpsed tingimused: 

‐ Kõik 4 pliidiplaati mustad: 25 

Aiandus 

Üldine kirjeldus: Robot viib taimed aeda. 

Punktide täpsed tingimused: 

‐ Taimede alus puudutab aia valget ala: 25 

Videokõne 

Üldine kirjeldus: Robot paneb lipud püsti. 

Punktide täpsed tingimused:  

‐ Lipud on täielikult püsti: 20 iga eest 

Lapitekid 

Üldine kirjeldus: Robot lisab lapitekile 

ruute. 

Punktide täpsed tingimused: 

‐ Sinise lapiteki ruudud puutuvad  

musta ala: 15 iga eest 

‐ Ja 

‐ Oranži lapiteki ruudud puutuvad  

musta ala: 30 iga eest 
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Trenažööriharjutus 

Üldine kirjeldus: Robot liigutab ketast 90° kaupa.  

Punktide täpsed tingimused: 

‐ Punkte näidatakse tabelis punasena. 

Piirangud:  Iga  90°  liigutamise  vahel  peab  robot  vähemalt  korra  baasis 

käima. 

 

 

Paindlikkus 

Üldine kirjeldus: Robot toob kollased silmused baasi. 

Punktide täpsed tingimused: 

‐ Kollased silmused baasis: 20 iga baasis oleva kollase silmuse eest 

Üleminek 

Üldine kirjeldus: Robot läheb keskmisele platvormile ja matši lõppedes platvormil. 

Punktide täpsed tingimused: 

‐ Robot puutub ainult kaldu olevat keskmist platvormi: 45 

‐ Või 

‐ Robot puutub ainult tasakaalus olevat keskmist platvormi: 65 

Mõlemal juhul: 

Keskmine platvorm ei tohi puutuda midagi muud kui ainult robotit ja väljakumatti. 

Keskmine platvorm peab jääma trepi ja kaldtee vahele. 
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Sarnasuse tundmine ja koostöö 

Üldine  kirjeldus: Robot 

asetab osuti vastas‐

meeskonna osutiga samasse 

suunda. 

Punktide täpsed tingimused:  

‐ Sinu väljaku osuti on paralleelne vastase väljaku osutiga (suund pole oluline): 45 

Pallimäng 

Üldine  kirjeldus: Mõlemad meeskonnad saavad just niipalju punkte, kui palju palle on 

pallistendil matši lõpus. Ainult üks meeskond saab punktid, kui tema värviga pall on keskel. 

Punktide täpsed tingimused: 

‐ Pallid on stendil (kõik pallid, keskmine  ja ääred, ükskõik mis värvi,  liidetakse kokku): 

10 iga palli eest mõlemale meeskonnale. 

‐ Ja 

‐ Sinu pall on keskel: 60 punkti lisaks ainult sinu meeskonnale 

Piirangud: Kangi liigutamine on ainuke meetod, millega tohib palle vastase väljakule ajada. 

Ühe kangi tõmbega tohib maha ajada ainult ühe palli. 

Matši lõpus pallimängu punktijagamise näide 

 

Fakt: Kohtunikud jälgivad kui palju palle on stendil. 

Fakt:  Kui  pallimängu  mudel  kiilub  kinni,  puruneb  või  viskab  palli  välja  mujalt  kui 

keskkohast, loetakse seda „tõrkeks“. 

Kui tõrke põhjustab üks järgnevast: 

o Sinu robot  tõukab kangi sinupoolt vaadates  ida poole, aga  liiga kiiresti,  liiga kaugele 

või mitte piisavalt kaugele 

o Või 

o Sinu  robot  mõjutab  missiooni  mudelit  mõnel  muul  viisil  kui  selleks  on  kangi 

liigutamine õigel moel 

o Siis  saavad  mõlemad  meeskonnad  punkte  pallide  eest,  mis  enne  vale  liigutuse 

tegemist stendil olid. 

o Vastasmeeskond saab 60 punkti. 
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Kui kohtunik tuvastab, et tõrke on põhjustanud mudel ise, selle ehitamine või hooldamine, 

siis mõlemad pallimängu osapooled seisatakse ja punkte jagatakse järgnevalt: 

o Mõlemad meeskonnad  saavad punkte  pallide  eest, mis  stendil  olid  enne  tõrke 

ilmnemist. 

o Mõlemad meeskonnad saavad 60 punkti. 

Puutumise karistus – Kui aktiivset robotit puututakse baasist väljaspool, siis väljakukohtunik 

liigutab trenažööri osutit ühe võrra tagasi (nulli poole). 

 

 

   



2012 väljakutse ‐ „Lahendused Eakatele“ 

NB! Antud juhendi näol on tegemist ingliskeelsest materjalist otsetõlkega, seega võib esineda 
tõlkevigu ja kohmakaid lauseid. Palun kasutage antud juhendit ingliskeelse juhendiga käsikäes! 

 

 Te olete „sõbralikud professionaalid“. Te võistlete raskete probleemide vastu, samas 

koheldes inimesi austuse ja lahkusega – nii enda võistkonnaliikmeid kui ka teiste 

meeskondade liikmeid. 

 Teiste inimeste ideid kuulatakse ja täiendatakse, mitte ei lükata neid tagasi ega 

halvustata neid . 

 Maksimaalne meeskonnaliikmete arv on 10, sinna juurde ei kuulu juhendajad ja 

mentorid. 

 Sobilikud vanused leiate FLL juhendajate käsiraamatust. 

 Turniiril võib võistluse ajal väljaku kõrval korraga olla kaks meeskonnaliiget, 

väljaarvatud juhul kui robot vajab erakorralist parandamist. 

 Ülejäänud meeskond peab olema lauast eemal, aga mitte väga kaugel, juhuks kui 

mõni meeskonnaliige on vaja välja vahetada. Kindla koha ootamiseks määrab 

võistluse korraldaja. 

 Robotimängu juhendeid peaks järgima sõna sõnalt. 

 Ärge tõlgendage olukordi teksti põhjal või reaalse elu põhjal. 
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o Näide – kui missiooniks on siseneda majja, siis aken on sisenemiseks 

samaväärne kui uks. 

 Kui mingit detaili pole mainitud, siis pole vahet. 

o Näide – kui missiooniks on asetada tass lauale, siis põhi ülespoole on 

samaväärne kui põhi allapoole. 

o Näide – kui missiooniks on asetada üks asi teise peale, siis pole oluline kumb 

asi on peal. 

 Siin ei ole peidetud tingimusi või piiranguid, vaid siin on peidus vabadused ja me 

julgustame teid neid leidma! 

 KOGU robotiga seotud asjad peavad täielikult olema LEGO poolt toodetud ja tehase 

originaal seisundis. Kleepekad ei ole lubatud, va LEGO kleepekad, mis on LEGO 

juhendite järgi asetatud. Värv, kleeplint, liim, õli jne ei ole lubatud. 

o Erand 1 – kasutada võib paberit, kuhu on märgitud programmide järjekord. 

o Erand 2 – LEGO lindid ja torud võib lõigata soovitud mõõtu. 

o Erand 3 – Markerit võib kasutada AINULT roboti märgistamiseks ja ära 

tundmiseks, aga märge peab olema peidetud kohas. 

o Erand 4 – Kaste, kandikuid ja karpe võib kasutada ainult transportimiseks ja 

asjade varundamiseks. Võistluse ajal neid laual ei tohi hoida! 

 TAVALISED ELEMENDID ‐ Te võite kasutada niipalju LEGO juppe kui tahate, kaasa 

arvatud ka pneumaatika juppe, kummivõrusid jne ja need võivad olla ükskõik millisest 

LEGO seeriast (Mindstorms, Technic, Duplo, Bionicle, Star Wars, Harry Potter jne.  

o ERANDINA ei tohi kasutada tehases tehtud üleskeeratavaid „mootoreid“. 

 KONTROLLER – Võistlusalal on 

lubatud kasutada ainult ühte 

kontrollerit. Kasutada võib kas NXT 

või RCX kontrollerit.  

 SENSORID – Kasutada võib niipalju 

andureid kui vaja. Andurite tüübid on kirjeldatud järgnevalt: 

o Kasutada võib ainult puute, valguse, värvi, pöörete ja ultraheli kaugusandurit. 
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o Need peavad olema LEGO poolt toodetud Mindstorms tüüpi andurid. 

o HOIATUS: Fakt, et sensorit müüakse ametlikus LEGO poes, ei tähenda, et selle 

on teinud LEGO! 

o HOIATUS: Kui sensori peal on LEGO logo, siis see ei tähenda, et sensori on 

valmistanud LEGO. Vaadake tähelepanelikult, et kõik sensorid, mida te tahate 

osta või kasutada näeksid välja samasugused nagu pildil. 

 

 MOOTORID – Võistlusalal võib kasutada 

ainult kolme mootorit. Valida võib kahe 

LEGO poolt toodetud mootori hulgast. 

Ühtegi teist tüüpi mootorit kasutada ei tohi!

 Need kogused ei kehti ainuüksi „hetkel“ roboti küljes olevate elementide puhul vaid 

siia kuuluvad ka kaasas olevas kastis, taskus, käes olevad elemendid. 

o Näide, kui kasutate erinevaid roboti külge kinnituvaid lisajuppe, mis 

koosnevad ka mootorist, siis pidage meeles, et väljaku juures võib olla ainult 

kolm mootorit ja seega peate leidma lahenduse kuidas ühte või teist mootorit 

erinevate elementide vahel jagada. 

o Kui planeerite kasutada ainult kolme mootorit, siis on väljaku ääres neljas 

mootor lubamatu! 

o Kui neljas mootor on varuvariandiks või raskuseks või dekoratsiooniks ‐  pole 

see lubatud! 

 Ühe matši ajal võib kasutada ainult ühte robotit, kuid on lubatud kasutada erinevat 

robotit iga erineva matši ajal. 

 LEGO juhtmeid ja konverteri kaableid võib kasutada nagu ette nähtud. 

 Ühtegi teist elektrilist elementi või tööriista ei tohi võistlusväljaku lähedal kasutada. 

 Elektrilisi varuosi võib kasutada ainult harjutamisalas. 

 Kaugjuhtivaid seadmeid ei tohi mitte kunagi ja mitte kuskil kasutada. 
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 ROBOTIGA MITTE SEOTUD ELEMENDID ‐ Peale roboti ja lisaseadmete võib varustus 

sisaldada veel LEGO elemente ja seadmeid. 

o Näide 1 – sa võid kasutada näidikut, et robotile baasis mingi kindel seadistus 

panna. 

o Näide 2 – Robot võib kanda mingit kaldpinda, et barjäärist üle saada. 

Sellised väljaspool baasi olevad strateegilised objektid jäävad täpselt sinna kuhu 

robot selle jättis. 

 TARKVARA ‐ Robotit võib programmeerida ainult LEGO Mindstorms‐is, RoboLab‐is või 

NXT‐G programmeerimiskeskkonnas. Ükski teine tarkvara pole lubatud. Igasuguseid 

programmi lisasid, uuendusi, parandusi võib turniiril kasutada, mis on ametlikult 

tootja poolt välja antud. Kasutada pole lubatud spetsiaalseid tööriistu nagu LabView 

tööriist jne. 

  EIRAMINE ‐ Kui robot eirab nõudeid, siis roboti meeskond võidakse 

auhinnajagamisest ilma jätta. 

 Missioon koosneb ühest või mitmest saavutatavast eesmärgist, millest igaüks on 

väärt erineva hulga punkte. Missioonide lehel on see detailselt lahti seletatud. 

 See on teie enda teha millises järjekorras te missioone täidate ja mitut missiooni te 

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. 
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 FLL‐i turniiril on kaks robotiväljakut külg külje kõrval ja kaks meeskonda võistlevad 

üksteise vastu. Igal meeskonnal on 3 katset, mis ei pruugi olla järjestikused. Iga 

võistlusmatš kestab 2 ja pool minutit (2m 30sek). Järgnevalt kirjeldame kogu 

protsessi: 

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

 Võistluse alguses peab robot olema baasis ja kui robot on kord käivitatud ja hakanud 

baasist liikuma, siis öeldakse, et robot on aktiivne. Kui robot on aktiivne, siis ta peab 

tegutsema iseseisvalt. Robotil on õigus väljakul liikuda kuhu tahes ja missiooni käigus 

oma kuju muuta. 

 Robotil on õigus teha mitu missiooni korraga, aga selle otstarbekuses peate ise 

veenduma. Näiteks kui robot peab tooma erinevaid asju ja korjab need ühe sõiduga 

kokku ning jääb kogemata kuhugi kinni, siis lähevad punktid kaotsi. Sellisel juhul oleks 

olnud targem osad asjad varem baasi tuua ja alles siis uutele järgi minna. 

 Kui tekib vajadus robotit väljaspool baasi katsuda, siis muutub robot automaatselt 

passiivseks ja igasugune tegevus katkestatakse ning robot viiakse viivitamatult baasi. 

 Kui passiivne robot on baasis, siis on õigus sellega manipuleerida (lisada külge uusi 

mehhanisme) ja käivitada järgmine programm. 

 Selline tegevus kordub niikaua kui kõlab võistlusmatši lõpetav signaal. 

 Igal võistkonnal on võimalik võistelda vähemalt kolm korda ja koguda oma parim 

punktiskoor. 

 Ükski võistlus ei mängi teisega võrreldes mingit rolli. Roboti esitluse auhinna 

arvestusse läheb parim punktisumma. Erandina vaadatakse viike ja lisamängude 

vajadust. 

 Kui selgub, et meeskondi on paaritu arv ja keegi peaks võistlema üksi, siis võidakse 

vastaseks valida keegi vabatahtlik või nn „maja meeskond“ (kui see olemas on). Kui 

aga vabatahtlikku ja maja meeskonda pole, siis võib meeskond ka üksi võistelda ja tal 

säilib õigus kõigile missioonidele. 

 Kui võistlusmatš on läbi, siis ei tohi enne kohtuniku lubavat märguannet 

võistlusväljakut keegi puutuda. Kohtunikul on õigus platsil toimuv jäädvustada ja 

vajadusel meeskonnaga (ainult lastega) konsulteerida punktiskoori üle. 
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 Punktisummad kantakse lehele, millele meeskond peab andma oma allkirja. Alles siis 

on tulemus lõplik. 

Võistlusvooruks nimetatakse protsessi, kus kõik võistkonnad teevad läbi ühe võistlusmatši. 

 Baasiks nimetatakse kujuteldavat kasti, 

mis moodustatakse baasi alas ja mille 

nähtamatu lagi asub 40 cm kõrgusel. 

 See tähendab, et baasiks ei nimetata 

ainult matil olevat ala vaid kogu baasi 

RUUMI. 

 Üldjuhul võib mati ja külgseina vahel olla väike katmata vahe ‐ sellisel juhul kuulub 

antud osa ka baasi alla. 

 Kõik meeskonna omanduses olev kuulub baasi ja seda kõike võib käsitleda ja 

ladustada. 

 Väljakuks nimetama laual asetsevat missioonimudelitega kaetud võistlusmatti. 

 Võistlusmatt ja missiooni mudelite ehitamiseks mõeldud LEGO klotsid on väljaku 

ülesseadmise komplekti osad. 

 Missiooni mudelite kokkupanemise juhendid asuvad võistlusmatiga kaasasoleval CD 

plaadil. 

 Kõik ülejäänud võistlusväljakuga ülesseadmisega seotud dokumendid asuvad 

võistlusväljaku ülesseadmise dokumendis. 

 Missiooni mudeliteks nimetame objekte, mis asetsevad võistlusmatil juba enne teie 

saabumist. 
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 Lubatud ei ole kaasa võtta missiooni mudeleid, sest need võivad segada 

punktiarvestust. 

 Missiooni mudeleid ei tohi võistluse käigus, isegi mitte korraks, osadeks võtta. 

 Mudeleid ei tohi üksteise ega millegi muu külge kinnitada. Vastasel korral ei sooritata 

gravitatsioonitesti. 

 

 Test kehtib olukordade kohta, kus roboti külge kinnitatakse missioonimudeleid 

transportimiseks. 

 Missiooni mudelid peavad gravitatsiooni jõul saama eraldatud, st kui raskemat eset 

tõsta üles või keerata kummuli, siis missiooni mudelid peavad vabalt maha kukkuma. 

 Identsete mudelite puhul ei ole vahet kumb detail üles tõstetakse. 

 Meeskond peab gravitatsiooni testi tegema juhul kui kohtunik seda palub või kui testi 

ebaõnnestumine näib tõenäolisena. 

 Kohtunik ei pruugi stardiks anda luba enne, kui kõik missiooni mudelid on  testi 

läbinud. 

 Sellest pole midagi kui roboti tegevuse läbi mõni mudel gravitatsioonitestis 

ebaõnnestub. Peaasi, et keegi pole nimelt käega mudelit kinnitanud. 

 Ärge võtke võistlusväljaku mudeleid endaga kaasa. Kui see aga juhtus, siis tooge need 

kindlasti tagasi! 

 Robotiks nimetatakse kontrollerit ja kõike, mis on käsitsi selle külge pandud (mingi 

meetod, konfiguratsioon) ja mille saab selle küljest ainult käsitsi ära võtta. 

 Lastiks nimetatakse midagi, mida robot transpordib või maha kukutab. 

 Robotimängu mängitakse autonoomse robotiga. 
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 See tähendab, et robot peab töötama meeskonnaliikmete abita. Teie valmistate küll 

roboti ette, kuid robot peab tegutsema iseseisvalt. 

 Robot võib tegutseda kogu võistlusväljaku ulatuses. Robotit võib aidata aga ainult 

baasis. 

 Kohe kui robot käivitatakse muutub see aktiivseks ja on senikaua aktiivne kui inimene 

seda uuesti puudutab või mõjutab. 

 Kohe peale puudutust muutub robot passiivseks ja tuuakse baasi, kus saab selle 

uuesti käivitada. 

 Kalibreerimine – väljakul on lubatud enne võistlust kindlal ajal kalibreerida valguse ja 

värviandureid. 

 Kvaliteedi  kontroll – enne võistlust on õigus kohtunikult küsida, kas mingi kindel 

seadistus on lubatud. Lubatud ei ole küsida mingit spetsiaalset seadistust,  mida pole 

seadistuse juhendites mainitud. 

 Strateegiline  kätega  abistamine – väljaspool baasi on keelatud kätega asjade 

rullimine, kätega asetamine, kukutamine, viskamine, välja paiskamine, libistamine ja 

tulistamine. Samuti on väljaspool baasi keelatud kätega muuta asjade positsiooni, 

kuju, hulka jne. Ainult robot või väljaspool baasi asju juurde panna või ära võtta.  

 Ladustatud  objektid – Asju, mida robot hetkel ei kasuta on lubatud koguaeg 

kasutada. Ladustatud objektid ei tohi väljaspool baasi teiste objektidega, va teiste 

ladustatud objektidega, ühenduses olla. Samuti ei tohi nende objektide liikumises olla 

midagi strateegilist. 

 Passiivse  roboti  käsitlemine – roboti seadistamisel ja või ükskõik millisel muul 

ajahetkel kui robot on passiivne, võib seda baasis parandada, suunata, vahetada 

lisasid ja programme, taaskäivitada eriomadusi ja laadida peale või maha koormat. 

 Sihtimine – sihtimiseks võib kasutada mingit kindlat seadet või detaili. Meeles peab 

pidama, et see detail peab olema täielikult baasis ja enne roboti käivitamist tuleb 

sellest lahti lasta. 
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 Lava ehitamine/kasutamine – roboti teekonna ette võib asetada objekte, aga need 

peavad olema täielikult baasis. 

 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, kahjustamata kõrvalisi objekte. 

 Strateegiline  päästmine/mõjutamine – keelatud on roboti peatamine missiooni 

õnnestumise seisukohalt, sellega kaasneb antud missiooniga teenitud punktide ära 

võtmine. 

 Katkine  robot – kui on selgelt näha, et robot läks katki, siis võib katkise jupi tagasi 

külge panna. 

 Kohe kui kohtunik on teie varustuse üle vaadanud võib selle asetada kas baasis 

soovitud kohta,  tagasi kasti, kätte või abilauale (veenduge, kas abilauad on teie 

üritusel lubatud). 

 Kui te tunnete, et baasis on ruumikitsikus, siis võib objekte ja juppe panna abilauale 

või väljaku kõrvale, aga sellega ei tohi mõjutada roboti tegevust. 

 Missiooni mudelid, mille eest punkte saab, peavad asetsema kohtunikule alati 

nähtavas kohas. 

 Põrandale ei tohi midagi asetada. 

 Käivitamise ja taaskäivitamise ajal peab iga väikseimgi roboti detail (juhe, lisaseade, 

lükatav objekt jne) olema täielikult baasis. 

 Robot võib puudutada objekti, mida ta lükkama hakkab. 

 Käivitamise ajal on keelatud:  

o puudutada objekte, mida robot parajasti lükkama hakkab. 

o puudutada objekte, mida robot parasjagu puudutab. 

 Käivitamise ajal ei tohi mitte midagi liikuda. 

 Kõik baasis olevad missiooni mudelid peavad läbima gravitatsioonitesti. 
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 Võistlusmatši käivitamisel veendub kohtunik, et kõik on käivitamiseks valmis ja annab 

sellest märguandega õhtujuhile/teavitajale teada. 

o Roboti käivitamise nuppu või mingi sensorit tohib stardiloenduse alates 

puutuda ainult ühe käega. 

o Kui kuulete signaali, siis tuleb robot käivitada. Käivitamiseks on õige aeg siis, 

kui kuulete stardilugemise viimase sõna algust, nagu näiteks „Tähelepanu, 

valmis olla, LÄKS!“ 

o Kui kasutatakse sõnadeta signaali, nagu näiteks piiksu või sireeni, siis 

käivitamine on selle signaali algusest. 

o Stardilugemise ajal ei tohi robotit liigutada ega puutuda rohkem kui selleks 

ettenähtud käivitamisnupu vajutamiseks. Kui juhtub, et puutute robotit ka 

mujalt või liigutate seda, siis peatab kohtunik stardilugemise ja käsib uuesti 

alustada. 

 Kõigil teistel käivitamistel (taaskäivitamistel) ei ole stardilugemist. Kohtunik veendub, 

et roboti algpositsioon on õige ja teil on õigus robot käivitada (vastasel juhul peate 

uuesti käivitama). 

 Kui robot tuleb ise baasi ja lahkub sealt ka ise (ilma, et te oleksite robotit 

puudutanud), siis sellist olukorda ei loeta taaskäivitamiseks ja seega stardipositsioon 

tingimusi ei pea täitma. 
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 Kui te puutute täielikult baasis väljas olevat aktiivset robotit või objekti mida robot 

puutub, siis sellele tulemusena võetakse teilt ära puutumise karistuse objekt 

(kirjeldatud on see missioonide peatükis).  

 Kui te puutute aktiivset robotit, mille kaasas olev last on väljaspool baasi, siis: 

o Kui roboti käivitamisel oli last robotiga kaasas, siis kohtunik asetab selle lasti 

tagasi baasi. 

o Kui robot oli väljaku pealt mingi lasti korjanud, siis võtab kohtunik selle 

endale. 

 Hoiatus – ärge puutuge robotit enne kui ka selle last on baasi jõudnud! 

 Kui baasi on jõudnud ainult roboti: juhe, nöör, voolik, kett vms ja te puutute robotit, 

siis seda käsitletakse olukorrana, nagu robot oleks olnud väljaspool baasi ja te saate 

puutumise karistuse. 

 Harvaesinevatel juhtudel, kui robot on väljaspool baasi ja lihtsalt kulutab mootoreid, 

on teil õigus see mitte‐strateegiliselt kinni lülitada ja SINNAPAIKA jätta. Karistus 

sellele ei järgne!

 Kõik, mis aktiivne roboti väljakul korda saadab jääb selliselt, st kui robot ajab midagi 

ümber vms, siis see jäetakse sinnapaika. 

 Kohalt liigutatud objektid jäävad uuele kohale ja käega neid tagasi liigutada ei tohi. 

 Kõik objektid, mis on katki läinud jäävad uuele kohale ja neid ei parandata matši 

jooksul. 

 Kogu last, mille robot kaotab jäätakse sinnapaika. Kui last läheb üle väljaku ääre, siis 

võtab kohtunik selle enda käsutusse. 

 See tähendab, et robotil on võimalus oma ülesanne ära rikkuda ja samuti ka 

eelnevate ülesannetega saavutatud tulemused nullida. 

ERAND: Jupid, mis ei ole mõeldud roboti küljest ära tulema, aga õnnetuseks tulevad 

siiski, on lubatud TEIL endil, OMA käega, IGAL ajal tagasi panna. Samuti saate lasti 

tagasi! Võtke seda kui kingitust!  
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 Nimetatakse olukorda, kui aktiivne robot lõhub väljaspool baasi mingi mudeli või 

suudab selle takjakinnitusest lahti tõmmata. 

 Katkist missiooni mudelit selle matši käigus ei parandata!

 Kui punktide korjamisel robot manipuleerib missiooni mudeliga ning lõhub selle ära 

ja lisaks: 

o mudel puruneb selle käigus, siis punkte ei anta 

o mudel puruneb pärast edukat missiooni läbimist (isegi sekund hiljem), siis 

antakse ikkagi punktid (loomulikult kui matši lõppedes on mudelilt näha, et 

see on lahendatud). 

 Mudeli lõhkumisel saadud punkte ei loeta! 

 See tähendab, et robot võib rikkuda juba eelnevalt õnnestunud missiooni või mõne 

missiooni, mis oli teil plaanis hiljem teha. 

 Kõik mudelite katkiminemised, mis on tingitud halvast mudeli ehitamisest 

käsitletakse kui „kahtlusest kasu saamise“ olukorrana. 

 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: 

o 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. 

o Viga ei olnud meeskonna tekitatud, siis tekib „kahtlusest kasu saamine“ ja 

meeskond saab vastavad punktid. 

 Vastasmeeskonna robot ei tohi sinu robotit kuidagi segada, välja arvatud olukorras, 

kus mängus on ühine missioon (pallide mäng) ja selle käigus kogemata segatakse teist 

robotit. 
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 Kui robot X tahtlikult segab mingi missiooni käigus robotit Y, siis loetakse roboti X‐i 

antud piirkonnas sooritatud missiooni läbikukkunuks ja punktid selle eest saab 

võistkond Y. 

 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 või 

mitte ). 

 Kui läheb õnneks ja vastasmeeskond ebaõnnestub ühismissioonis ja selle käigus aitab 

hoopis sinu robotit, siis seda ei käsitleta vahelesekkumisena. 

 A‐d käsitletakse SEES olemisena või 

B‐ni jõudmisena, kui ükskõik milline 

A osa on B kohal. 

 Napilt SEES olukorda käsitletakse 

SEES olemisena, välja arvatud juhul 

kui on nõutud täielikult SEES 

olemine. 

 A võib olla B SEES isegi siis kui ta ei 

puutu B‐d. 

 Objekte käsitletakse nende 

transpordivahendist eraldi. 

 Väljas on sees olemise vastand, see 

tähendab, et midagi on täielikult 

väljas. 
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 A puutub Bd ainult siis kui A on B‐ga otseses 

kokkupuutes. Erandina käsitletakse kätega 

puutumist, sest sellisel juhul on esimene 

näide ka õige, kuna ka peaaegu kätega 

puutumist käsitletakse siiski puutumisena. 

 Igasugune otsene kokkupuude loetakse 

puutumiseks. 

 Välja arvatud mõningate üksikute eranditega, arvestatakse punkte alati võistlusmatši 

lõpus väljakul valitseva olukorra alusel. 

 Kui robot lahendab matši ajal edukalt mõne ülesande, kuid enne võistlusmatši lõppu 

suudab olukorra ära rikkuda, siis sellisel juhul 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 missiooni peab lahendama kindlat meetodit kasutades, aga see lahendatakse 

muud moodi, siis punkte ei anta! 

 Kellelegi 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. NB! 

Ärge jalutage missiooni mudelitega minema! Kohtunik märgib punktid paberilehele, 

millele annate lõpus allkirja. 

 Kõik punktid kantakse lõpuks arvutisse, kus moodustatakse pingerida. Viigi puhul 

jälgitakse esmalt teist suurimat skoori ja vajadusel ka kolmandat suurimat skoori. Kui 

ka sellisel juhul ei suudeta viiki lahendada, siis tehakse vajadusel veel üks 

võistlusmatš või antakse auhind kahele võistkonnale. 
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 Te saate kahtlustest kasu kui: 

o Selgub, et mudel on valesti või halvasti ehitatud. 

o Murdosa sekund või väike õhuke piir jääks määravaks. 

o Tegemist on segase, vastuolulise või puuduva informatsiooniga. 

o Kohtunik kaldub mingi piirangu või tingimuse juures valitsema. 

o Keegi pole päris kindel, mis just juhtus. 

o Kui teie (lapsed, mitte juhendaja) ei ole kohtunikuga nõus ja kohtunik ei suuda 

olukorda lahendada, siis kohtunik arutab peakohtunikuga ja otsus, mille nad 

vastu võtavad, ei kuulu vaidlustamisele. 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. 

 Robotisse võib programme laadida ainult meeskonnaboksis ja mitte kunagi 

võistlusalas. 

 Programmide robotisse laadimiseks kasutage ainult kaablit – sinihamba ühendus 

peab koguaeg väljalülitatud olema. 

 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. 

 Valguse varieeruvus sõltuvalt kellaajast ja laua paigutusest. 

 Võistlusmati all oleva pinna iseärasused. 

 Mati ida ja lääne äärel oleva teibi olemasolu. 
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 Mati enda lainetus. Paljudel turniiridel ei ole lihtsalt võimalust matti enne lahti 

rullida, et vältida lainetust. Lainetuse asukoht võib erineval väljakul varieeruda. 

 Kaks soovitavat ehitusnippi, mis aitavad varieeruvust vähendada on: 

o Vältige selliseid roolimismehhanisme, mis libisevad mööda maad või 

kasutavad külgseinu. 

o Katke valgusandur materjaliga, et seda ei saaks väline valgus mõjutada. 

 Küsimused turniiri erinevate olude kohta tuleks esitada spetsiaalselt selle turniiri 

korraldajatele. 

 Tihtipeale saadakse robotimängu kohta informatsiooni erinevatest kohtadest. Mida 

rohkem on erinevaid kohti, seda suurem on tõenäosus, et erinevatest allikatest pärit 

info läheb üksteisega vastuollu. Järgnevalt järjestatakse infoallikad tähtsuse 

järjekorras: 

1. Robotimängu hetkeuuendused 

2. Missioonide ja väljaku ülesseadmise materjalid 

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. 

 Turniiril olev väljakukohtunik peab uuendustega kursis olema ja järgima üleval 

mainitud infoallikate tähtsuse järjekorda. Ametlikuks ei saa pidada ühtegi muud 

informatsiooni, kaasa arvatud robotimängu toelt saadud infot.  
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 Kõige parema ja kiirema toe leiate Robotimängu uuenduste lehelt! 

 Professionaalset robotimängu kohta käivat abi saab otse selle koostajalt (Scottilt, 

Tere!) 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  

 Saates e‐maili, lisage sellesse oma roll (liige, juhendaja, mentor, lapsevanem, 

kohtunik jne). 

 Üksi küsimus pole halb küsimus, mõni on lihtsalt parem.   

 Lühikesed ja lihtsad küsimused saavad kõige kiiremini vastuse. 

 Kohtunikud ei ole kohustatud lugema individuaalseid e‐maile.  

 Ühtegi uut uuendust ei väljastata reedel peale 3 päeval. 

 Kindlasti ei abistata küsijaid ehitusnõuannetega ja programmeerimisnõuannetega. 

Midagi peate ise ka välja mõtlema. 

 LEGO toodete kohta saab parimat infot LEGO kodulehelt ja sealt leitavatelt 

klienditoe telefonidelt. 

 Üldjuhul ei vasta robotimängu tugi foorumis küsitus küsimustele ja arutlustele. 

Hoiatus: Foorum on hea koht, kus nõuandeid ja lahendusi jagada, aga foorum ei kuulu 

ametlike allikate nimekirja. 

 Kui juhendajal tekib mingi küsimus, siis viimaseks võimaluseks oma küsimusele 

vastuse saamiseks on juhendajate koosolek, mis leiab aset turniiri hommikul. 

 Peakohtunik ja juhendajad kogunevad, et viimast korda enne esimest võistlusvooru 

kõik üle täpsustada ja küsimustele vastused leida. 

 Võistlusväljaku juurest ära minnes jääb kohtuniku otsus kehtima. Tagantjärgi vea 

leidmisel punkte ei anta! 
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 Andurite kogus ei ole piiratud! 

 Defineeriti robot. 

 Kui olete kindel, et robot ei tee enam platsil midagi, siis võib selle kinni panna! 

Karistus ei järgne.  
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