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Ajakava: 
11. märts 
09:30 – 10:00 Saabumine 
10:00 – 10:20 Juhendajate koosolek 
10:20 – 10:50 Rongkäik ja avamistseremoonia 
11:00 – 13:30 Projekti, põhiväärtuste hindamine (5 komisjoni) 
14:30 – 16:30 Projekti, põhiväärtuste hindamine (5 komisjoni) 
12:00 - 15:00 Lõuna 
11:00 – 13:00 Roboti disaini hindamine (5 komisjoni) 
13:40 – 14:40 Roboti disaini hindamine (5 komisjoni) 
15:00 – 16:50 Robotimängu I voor 
17:00 – 18:00 Meelelahutus ja vaba aeg 
18:00 – 20:00 Sõprusõhtu ja pidu 
21:00 – ööbimine 

12. märts 
09:30 – 11:20 Robotimäng II voor  
11:30 – 13:20 Robotimäng III voor 
09:30 – 12:00 Meeskonnabokside külastus 
11:30 – 14:30 Lõuna 
13:20 – 13:50 Robotimängu finaalid 
14:00 – 14:30 Parimate projektide esitlus 
14:40 – 15:10 Medalite ja diplomite üleandmine 
15:10 – 15:30 Autasustamine  
15.30  – 15:40 Asjade kokku pakkimine/ruumide koristus 
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Korraldus 
 

Kuues Eesti FIRST LEGO League finaal toimub 11.-12. märtsil 2017 Eesti Rahva muuseumis             
Tartus! Terve nädalavahetuse vallutavad muuseumi 37 meeskonda Eestist ning         
välismeeskonnad. ERM-i kohta leiate infot siit: http://erm.ee/  

Asukoht: klõpsa kaardil 

 

 

 
FIRST LEGO League finaal toimub ajutiste näituste saalis, kus asub meeskonna-, testimis-            
ning robotimängu ala. Ka avamine ja lõpetamine toimub ajutiste näituste saalis, mis asub I              
korrusel. Hommikul juhatavad Teid sinna viidad. Hindamisruumid asuvad samal korrusel          
ning on viitadega tähistatud. Sissepääs ajutiste näituste saali on kõigile tasuta. 
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NB: Kui Teie meeskonnal on soov külastada ka ERM-i näituseid, siis on Teil see võimalus!               
Külastamine maksab ühe liikme kohta FLL soodustusega 4 EUR (ERM-i tavapilet on 12             
EUR). Arve külastamise eest esitab MTÜ Robootika. Külastuse valinud meeskond saab           
endale teistsugused kaelakaardid, kus on lisatud külastuse tingmärk. Selle alusel pääseb           
kahe päeva jooksul ERM-i näitustele üks kord. Külastuse valimine toimub terve           
meeskonnana. Külastust ei saa valida liikmetele eraldi. Külastuse soovist anna teada siin            
hiljemalt 6. märtsiks: http://eformular.com/robootika/fllfinaal.html#stay  
Hilisemaid tahtjaid ei saa enam organisatoorsetel põhjustel arvesse võtta!  

 
Ühte meeskonda kuulub maksimaalselt 10     
õpilast ja 2 juhendajat. Te võite võtta       
meeskonnaga kaasa ka fänne. Kaks fänni, kes       
on registreeritud sportsforthemind süsteemis,    
saavad ka koos meeskonnaga kaelakaardid ja      
süüa. Ülejäänud fännid peavad olema valmis      
oma toidukordade eest ise hoolitsema. Ööbida      
saavad Tartu Kivilinna koolis kõik meeskonnaga      
seotud õpilased, juhendaja ja fännid. Transport      
kooli on organiseeritud. 
 
Toitlustus on organiseeritud koha peal ning      
toimub esimesel korrusel. Meeskonnaliikmetele    
ning registreeritud fännidele pakutakse    
maitsvaid palasid 11. märtsi lõunal ja õhtul.       
Ööbijatele pakutakse samuti ka hommikusööki.     
12. märtsil saavad kõik meeskonnaliikmed ja      
registreeritud fännid lõunasöögi ning kes tunneb,      
et vajab rohkem, võiks midagi kaasa varuda!       
Igale meeskonnale on ette nähtud ajavahemik,      
mil sööma minna. Enamasti on see üks tund. Kaugemalt tulijad, kes vajavad ööbimiskohta,             
palun andke sellest teada siin: http://eformular.com/robootika/fllfinaal.html#stay  
 
Ka seekord toimub FLL-il esimese päeva lõpus Robotimängude juures sõprusõhtu, mille           
eesmärk on meeskondi ühendada ning vaadata toredaid etteasteid! Iga meeskond saab           
maksimaalselt neli minutit, et näidata midagi põnevat. Selleks võib olla tantsimine, laulmine,            
näidend või mis iganes Teie meeskond suudab välja mõelda! Võimalus on kasutada            
helitehnikat (2 mikrofoni), suurt ekraani ja 4x 4 m vaba ala. Kõik vajalikud meediafailid tuleb               
toimetada ürituse IT spetsialisti kätte hiljemalt 11. märtsi kella 17.00-iks. 
Saamaks aimu, mida sõprusõhtu endast kujutab, leiate FLL-i 2012 aasta Euroopa turnee pilte             
siit: http://www.flickr.com/photos/hands-on-technology/sets/72157630049817787/ ning 2016    
aasta finaali pilte siit: 2016 finaali pildid 
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Mõelge selle peale, mida Teie meeskond tahaks teistele näidata / öelda. Näiteks saate esindada              
oma kodukoha kultuuri. Laulda oma murrakus laule. Tantsida kaerajaani. Teha video oma            
meeskonnast ning kodukohast. Jne. Valik on Teie! 

NB! Sõprusõhtu esinemissoovist palume meile teada anda hiljemalt 9. märtsi õhtuks, siis            
oskame tervet õhtut paremini organiseerida! 

Oma soov palun registreerida aadressil:     
http://eformular.com/robootika/fllfinaal.html#stay  

NB! Meeskonna info!  

Oma liikmete informatsiooni saate muuta sportsforthemind süsteemis       
kuni 6. Märtsini 12:00. Hilisemad muutused ei lähe enam arvesse.  
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Meeskonna ala ja boks 

  

Joonis 2. Meeskonna bokside paigutus 

Meeskonna ala täpse paigutuse saate teada kohapeal registreerides. Üritame paigutada ühe           
kooli/juhendaja meeskonnad lähestikku.  
Igale meeskonnale on eraldatud 2m x 1m messiseinaga boks (vt joonist 2). Messiseina kõrgus              
on ~ 2m, seega saab meeskond kaunistada oma seinad ~ 8 m2 ulatuses. Igas boksis ootab teid                 
laud ja toolid. Boksi seinale kinnitatakse elemendid Tesa „nätsuga“ või kahepoolse teibiga.            
Need vahendid ei kahjusta seinu. 
Igasugune muu kinnitamisviis, mis hõlmab Teie enda liimi, teipi, on keelatud. Vastasel juhul             
rikutakse messisein ning hiljem on häda kui palju. Konksude ja niitidega või riputada kuitahes              
erinevaid asju. 

Mõnel boksil puudub ühel küljel vahesein. 
Messiseina kaunistamiseks on soovitav lisada erinevaid pilte oma meeskonnast, tegemistest,          
projekti ideest/hooaja teemast või üldse sellest, mida FLL teile tähendab. Samuti võite            
meeskonna boksi kasutada oma kooli/kogukonna tutvustamiseks jne. 
Meeskonna bokse näevad teised meeskonnad ja hindajad. Üldine reegel on see, et meeskonna             
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boksis peab alati keegi kohal olema (va kui meeskond osaleb hindamisel). Kohalolu on vajalik              
selleks, et ikka oma meeskonda tutvustada ja hindajatele oma tegemistest rääkida. Ühtlasi            
hoiate silma peal ka oma asjadel! 
FLL OEC 2012 boksi kaunistusi ja näiteid leiab nendelt piltidelt: Video erinevatest            
meeskonnaboksidest. 
 

Meeskonnal ei ole lubatud enda kaasa toodud võistlusmatti kuhugi         
ERM’i alasse paigutada. Kaasavõetud matid palutakse eemaldada. 

Hindamine ja parimad projektid 
 

Hindamine on analoogne   
poolfinaalidele (korraga hinnatakse   
projekti ja põhiväärtusi), eraldi    
hinnatakse roboti disaini.   
Põhiväärtuste hindamine toimub ka    
jooksvalt kogu võistluse kestel    
(hindajad külastavad meeskondade   
bokse, vestlevad meeskondadega   
ning vaatavad, kuidas   
meeskonnaliikmed käituvad,  
saavad hakkama  
murede-rõõmudega, jne).  
Meeskond peab olema valmis suvalisel ajal oma projektist rääkima (NB! ei võrdu selle             
esitluse-laulu-tantsu-vms, mida tehakse hindamisruumis, piisab ka lihtsalt       
rääkimisest/tutvustamisest, flaieri andmisest vms) nii hindajate, teiste võistlejate kui ka          
külastajatega. 

Parimate projektide meeskonnad peaksid olema valmis oma projekti esitlust kordama teise           
päeva pärastlõunal (peale finaalmänge). Meeskondadele teatakse sellest eelnevalt hiljemalt         
teise päeva lõunaks (NB! tegemist on suuresti selle etteastega, mida tehti hindamisruumis,            
meeskond võib etteastet vahepeal parendada). 
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Põhiväärtuste plakat 
 

Põhiväärtuste plakat on mõeldud selleks, et      
aidata põhiväärtuste hindajatel Teie    
meeskonnast paremini aru saada ja Teid tundma       
õppida. Teemad, mida plakatil kajastada,     
peaksid/võiksid olema sellised, mida hindajatel     
on hindamise käigus kõige keerulisem hinnata.      
Plakat on mõeldud ka selleks, et meeskondadel       
oleks võimalik ette mõleda, kuidas oma      
meeskonna tugevusi paremini esile tuua, et      
hindajad saaks neid tugevusi paremini arvesse      
võtta ja seeläbi meeskondi ühtlasemalt hinnata      
ning ka hiljem tagasisidet anda. Plakati      
loomisel kasutage oma loovust ja     
loomingulisust. 

Olulised reeglid ja juhtnöörid: 
● Ajakulu: kuigi meeskonnad võivad ise     

valida, kui palju aega nad oma plakati       
tegemiseks kulutavad, on soovitatav, et     
plakati tegemine võiks võtta 2-3 tundi.      
Plakati tegemine ei tohiks kindlasti olla      
sama mahukas kui meeskonna projekt. Pea meeles, et hindajaid huvitab eelkõige           
meeskonna lugu, mitte edev graafika. 

● Üldine kujundus: Plakati kujundus võiks järgida allpool toodud näidet. Plakati üldine           
suurus ei tohiks ületada näidisel toodud mõõtmeid, samas võib plakat olla ka väiksem.             
Plakatit võib vajadusel ka kokku rullida või mitmest osast kokku panna.          
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● Soovituslikud alad: Plakatil on viis soovituslikku ala. Need on plakati kõige           
olulisemad osad ja plakati koostamisel tuleks keskenduda eelkõige nendele. 

1. Osas “Avastamine” on vajalik tuua näited selle kohta, mida Teie meeskond           
käimasoleva hooaja jooksul avastas. Avastused ei tohiks olla seotud eelise          
saamisega teiste võistkondade ees või karikate võitmisega mõnel turniiril.         
Rääkige hindajatele, kuidas Te hoidsite kõiki kolme FLL’i osa (põhiväärtused,          
projekt ja robotimäng) tasakaalus, eriti kui Teil tekkis vahepeal soov ainult           
ühele osale keskenduda. 

2. Osas “Seostamine” tooge konkreetseid näiteid, kuidas Teie meeskond rakendas         
FLL’i põhiväärtusi ja kogemusi väljaspool FLL’i. Andke hindajatele teada uusi          
ideid, oskusi ja kogemusi oma igapäevaelus. 

3. Osas “Kaasamine” kirjeldage, kuidas Teie meeskond kuulas ja võttis arvesse          
kõikide meeskonnaliikmete arvamust ning kuidas loodi õhkkond, et iga         
meeskonnaliige tundis ennast meeskonnas olulise ja väärtuslikuna. Jagage        
hindajatega, kuidas Te koostööd tegite ja saavutasite rohkem kui üksi oleks           
võimeline olnud. 

4. Osas “Konkureeriv koostöö” kirjeldage, kuidas Teie meeskond saab aru ja          
austab sõbraliku võistluse põhimõtet. Lisage plakatile ka näiteid, kuidas teie          
meeskond aitas teisi meeskondi või sai abi teistelt meeskondadelt. Jagage          
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hindajatega, kuidas meeskonnakaaslased teineteist ja ka teisi meeskondi        
aitasid. 

5. Keskmine osa: Plakati keskmine osa on mõeldud selleks, et meeskond saaks           
jagada muud põhiväärtustega seotut. Siia võib lisada informatsiooni        
meeskonnavaimu, austuse ja meeskonnatöö kohta. Siin võib tuua ka näited          
selle kohta, kuidas Teie meeskond lõbutseb või jagab teistega seda kui põnev            
teadus, tehnoloogia ja matemaatika olla võib. 

 

 

Kokkuvõte 
1. Meeskondi saab muuta kuni 6.     

Märtsini 12:00. Muutke   
lihtsalt oma finaali pääsenud    
meeskonda 
sportsforthemind.eu süsteemis.  
Kui muutusi ei ole, pole Teil      
ka vaja midagi teha. Meie     
lisame Teie meeskonna   
finaalturniirile. Finaalis  
osalemine on kohustuslik -    
mittemõjuval põhjusel eemale   
jäämine tähendab  
osalemiskulude tasumist. 

2. Tuled kaugemalt ning vajad ööbimist - registreeri end Kivilinna Kooli ööbima allpool            
toodud lingil. 

3. Soovid meeskonnaga külastada ERM-i näituseid? FLL sooduspileti saamiseks        
registreeri allpool toodud lingil. 

4. Soovid meeskonda registreerida esinema sõprusõhtule? Jälle - tasub vajutada allpool          
toodud lingil. 

5. Meeskonnale (max 2 juhendajat, 10 õpilast, 2 fänni) on finaalis tagatud saabudes            
energiapakk, 2 lõunasööki, ööbijatele hommikusöök, kook ning sõprusõhtul puuviljad         
ja kringel. 

 

http://eformular.com/robootika/fllfinaal.html#stay  
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