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Regelhefte for robotkonkurransen

Robotkonkurranse
Laget skal designe og bygge en robot og
programmere den til å gjennomføre oppdrag på
egenhånd i en robotkonkurranse. Hver runde på
robotbanen varer i 2,5 minutter. Når dere har bestemt
dere for strategien for oppdraget, starter dere roboten
fra startområdet. Roboten beveger seg rundt på
robotbanen for å prøve å fullføre oppdragene.
Roboten programmeres til å komme tilbake til Hjem,
når som helst, slik at laget kan foreta endringer på
den før dere starter igjen for å prøve dere på andre
oppdrag. Hvis det blir nødvendig, kan roboten også
hentes hjem for hånd, men da vil laget tape en
presisjonsbrikke.

Robotbanen

I årets CARGO CONNECTSM -oppdrag skal roboten
levere last til ulike transportmidler eller målområder
rundt på robotbanen.
Roboten må aktivere installasjoner som
representerer sikkerhet, effektivitet, forbindelser og
tilgang knyttet til transport.
Gjennom Gracious Professionalism® bruker vi kjerneverdiene i praksis i FIRST LEGO League.
Robotkonkurransen er et viktig sted å observere
Gracious Professionalism, og derfor vil dommerne
våre vurdere kjerneverdiene for hvert lag i
deres kamper.
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Informasjon om installasjonene
Posens nummer

Posens innhold

Oppdragsnummer

Oppdragsnavn

EFFEKTIVITETSINSTALLASJONER – bygges i økt 1
1

2 sammenkoblede lastebiler

M13 / M15

Sammenkoblede lastebiler
Laste containere

2

Endre motor

M05

Endre motor

3

Hengslet container
Containerlast
3 grå containere

M02 / M15 / M16

Fylle container
Laste containere
CARGO CONNECT™

4

Dørterskel
Pakke

M11

Hjemlevering

SIKKERHETSINSTALLASJONER – bygges i økt 2
5

Kyllingstatue

M12

Stor leveranse

6

Turbinblad
Blå holder

M12

Stor leveranse

7

Ulykkesforebygging

M06

Ulykkesforebygging

8

Lasteskip

M07 / M15

Losse lasteskip
Laste containere

9

Kran med container

M07

Losse lasteskip

TILGANGSINSTALLASJONER – bygges i økt 3
10

Togskinner
2 togvogner

M09 / M15

Togskinner
Laste containere

11

Vestre bro med feste
Østre bro
Midtre støtte

M14

Bro

12

Helikopter
Matkasse

M08

Luftslipp

FORBINDELSESINSTALLASJONER – bygges i økt 4
13

Fly
Lastebil
2 aktivatorer

M04

Transportreise

14

Lastefly
1 grå container

M03

Losse lastefly

15

Lagerrom
3 containere (limegrønn, lys
oransje og blå)

M10
( M15 / M16 kun containere)

Sorteringssenter

INSTALLASJON TIL OPPDRAG 1 (M01) – bygges i økt 8
16

Brikker til installasjonen til det
innovative prosjektet

M01

Installasjon til det innovative
prosjektet

ANDRE INSTALLASJONER – ingen bygging
17

6 presisjonsbrikker
4 veiledernåler*
12 Cargo Connect-tiles*

M17

Presisjonsbrikker

*Merk: Veiledernålene og Cargo Connect-tiles brukes IKKE på robotbanen eller i noen oppdrag. De kan gis etter eget ønske.
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Klargjøring av robotbanen
Robotbanen består av kantveggene og alt på
innsiden av dem. Både robotmatten, installasjonene
og Hjem er del av robotbanen. Matten og LEGO®brikkene som brukes til å bygge installasjonene
er i Challengesettet deres. Dere finner
byggeinstruksjonene til installasjonene på
https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag/
byggeinstruksjoner-challengesett.

TRINN 4 – valgfritt – For å holde matten på plass kan
dere bruke tynne striper av svart teip som kun dekker
mattens østre/vestre svarte grenser.
Nord

Øst

Vest

BYGGING AV INSTALLASJONER
Sør

Roboten interagerer med installasjoner på matten, og
målet er å oppnå poeng. Installasjonene bygges i økt
1-4 i Deltakerheftet, dersom dere følger øktplanen.
Dersom dere ikke følger øktene i Deltakerheftet, kan
dere bygge alle installasjonene når dere ønsker det.
Det vil ta én person rundt seks timer å bygge alle
installasjonene. Informasjonen på side 4 kan hjelpe
dere med å sortere posene før byggingen.
Installasjonene må bygges helt nøyaktig. “Nesten
nøyaktig” er ikke godt nok. Hvis dere øver med
installasjoner som har feil, vil roboten få problemer i
konkurransen. Det beste er hvis minst to personer
kontrollerer hverandre mens dere bygger.

PLASSERING AV ROBOTMATTEN
TRINN 1 – Sjekk om bordplaten har ujevnheter. Puss
eller fil dem bort og støvsug deretter godt.
TRINN 2 – På det støvsugde bordet ruller dere ut
matten og legger den som vist. Matten må
ikke brettes, og en opprullet matte må aldri trykkes
flat eller bøyes.

Øving

Konkurranse

MERK: Når dere konkurrerer, husk at frivillige jobber
hardt for å få robotbanene perfekte, men forvent og
planlegg for mulige småfeil, som ujevnheter under
robotmatten eller lysendringer.
Det er ok å øve uten et konkurransebord eller
kantvegger, men kampene på turneringsdagen
gjennomføres på et spesialbygget robotbord.
Dersom laget ikke allerede har et slikt bord, bør dere
bygge et for øving i prosjektperioden. Dere finner
byggeinstruksjoner for bygging av robotbordet her:
https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag/
robotbord

TRINN 3 – Skyv matten mot kantveggene i sør og
øst. Det skal ikke være noen avstand ved sør- eller
østveggen, men det skal være en avstand ved
nordveggen på rundt 6 mm. Når bordets størrelse og
plassering av matten er korrekt, vil området vest for
matten måle ca. X = 343 mm og Y = 1143 mm.

CARGO CONNECTSM
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3M™ Dual Lock™

Dere finner ark med Dual Lockborrelåser i Challengesettet for å
feste installasjonene på matten.
Dual Lock er en viktig del av
oppsettet av robotbanen fordi dere
vil ha problemer med å fullføre
oppdrag hvis installasjonene ikke er
godt nok festet.
FESTE INSTALLASJONER
Firkantene på matten markert

med X viser hvor dere skal sette
Dual Lock. Bruk Dual Lock som
vist i dette eksemplet, og gjør det
helt nøyaktig. Når en installasjon
trykkes ned, skal dere trykke på den
nederste, faste basen i stedet for
lenger opp, for å unngå å ødelegge
installasjonen. For å fjerne
installasjonen fra matten, løftes den
fra posisjonen sin for å dele Dual
Lock.

Trinn 2: Den andre Dual Lock-firkanten
med den klebrige siden vendt opp

Trinn 3: Plasser installasjonen og trykk
den ned

Trinn 1: Den første Dual Lock-firkanten
med den klebrige siden vendt ned

Plassering av installasjoner
Installasjoner på robotmatten uten Dual Lock

M02

Hjem

Fylle container

Hengslet container

Sett de følgende installasjonene i Hjem:
• 1 turbinblad
• 1 lastebil til sammenkobling
• 6 containerlast
• 1 pakke
• 3 grå containere
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Lukket lokk

I

Klargjøring av robotbanen

M12

Stor leveranse
Kyllingstatue

M13

Sammenkoblede lastebiler
1 lastebil til sammenkobling

Plasser lastebilen vendt østover på de
parallelle linjene med midten av hvert hjul på
en kryssende linje.

M17

Presisjonsbrikker

CARGO CONNECTSM
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Installasjoner festet med Dual Lock

M03

Losse lastefly

M05

Last en grå container inn i flyet og
skyv deretter lastedøren helt opp.

M11

Endre motor

Skyv den gule stangen hele
veien ned/mot nord.

Hjemlevering

M12

Stor
leveranse

M06

Ulykkesforebygging

Den svarte rammen og det gule
panelet er begge oppreiste/
vertikale.

M14

Bro

Plasser som vist, med
brodekkene opp.

M04

Transportreise
Stang og stopper

Plasser hver stang ned og tilbake
mot stopperen.
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Fly

Lastebil

Plasser stangen og deretter flyet og lastebilen løst i aktivatorene. Skyv dem
bakover mot stengene, som vist.

Regelhefte for robotkonkurransen

I

Klargjøring av robotbanen

M07

Losse lasteskip
Skipets vestre dekk

Påse at skipets vestre dekk
svinger uten problemer.

M08

Kran med container

Påse at kranen ruller uten problemer. Skyv kranen helt vestover.

Luftslipp
Helikopter

Gul hendel

Matkasse

Sett den gule hendelen helt mot vest og last matkassen foran i helikopteret.

M09

Togskinner
Reparert seksjon

Tog

Fest skinnen med den reparerte
Sett toget på skinner og kjør det helt
seksjonen vendt nedover. Sjekk at
mot nord. Påse at den kjører uten
denne delen beveger seg fritt, og løft
problemer.
deretter opp den reparerte seksjonen.

Tog og skinner

Togskinnene og toget er klare.

CARGO CONNECTSM

9

M10

Sorteringssenter

Øverste hylle

Midtre hylle

Nederste hylle

Lagerrom

Lagerrom

Lagerrom

Fest veggene med Dual Lock og plasser deretter de blå, lys oransje og limegrønne containerne på følgende måte:
• Det skal være én container i hvert lagerrom.
• Begynn med å plassere den blå containeren på den nederste hyllen* i et av de tre lagerrommene (tilfeldig).
• Så plasseres den lys oransje containeren på den midtre hyllen i et av de to gjenværende lagerrom (tilfeldig).
• Til slutt plasseres den limegrønne containeren på den øverste hyllen i det siste gjenværende lagerrommet.
• Påse at hver container skyves helt mot sør, mot hyllefestet i lagerrommet.
• Hver gang dere klargjør robotbanen, prøv en ny kombinasjon (det er til sammen seks mulige kombinasjoner).
*merk at reolene og hyllene ligger
Eksempel på tilfeldig plassering
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I

Eksempel på tilfeldig plassering

Klargjøring av robotbanen

Oppdrag
Dette er de oppgavene roboten kan få poeng for å utføre. Kriteriene er enkle, men det er mange av dem.
For bedre å forstå dem, skal laget lese og repetere dem mens de står ved siden av robotbanen.
Nedenfor beskriver eksempeloppdraget “MXX” hva hver del av et oppdrag dreier seg om, basert på
plassering og farge.

MXX Eksempel på oppsett

Bilde av installasjon

Plassering på robotbanen

Informasjon om hvert oppdrag

Brukes ikke til poenggivning

• De viktigste kravene for oppdraget er skrevet med vanlig svart tekst under oppdragsbeskrivelsen: XX poeng
er skrevet som fet, rød tekst
• Hvis dommeren ser disse bli utført eller fullført: XX poeng, som beskrevet
Blå tekst i kursiv etter punktene brukes til meget viktige ekstra krav, lempelser eller andre nyttige opplysninger.

Noen ganger viser
bilder eksempler på
hvordan man
oppnår poeng.

Noen ganger har
bildene en beskrivelse
som bidrar til å
forklare dem.

Det er ikke sikkert
bildene viser alle
poengmulighetene,
bare noen eksempler!

XX poeng er skrevet i fet rød tekst. XX poeng er skrevet i fet rød tekst. XX poeng er skrevet i fet rød tekst.

Installasjonens lokalisering og retning
I oppdrag brukes ofte kompassretninger som nord
(N), øst (E), sør (S) og vest (W) for å beskrive retning
eller lokalisering.
I stedet for høyre eller venstre kan vi for eksempel
bruke øst (E) eller vest (W). I stedet for øverst eller
nederst kan vi bruke nord (N) eller sør (S). Dette
kompasset kan brukes som referanse og vise hvordan
dette fungerer.
Det er et kompass på matten. Hvis dere får problemer
med retningene, kan dere sjekke matten eller gå hit
for å få hjelp!

CARGO CONNECTSM
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M00

Bonus ved utstyrsinspeksjon

M00

Design med færre deler kan spare
tid og plass, være mer effektive
og noen ganger skape færre
problemer.

Hvis alt utstyret deres får plass i det lille inspeksjonsområdet: 20
Når dere kommer til hver kamp, skal dere ta alt utstyret deres ut av det dere
oppbevarer det i, og vise dommeren at alt får plass i inspeksjonsområdet.
Se R09 for mer informasjon.

Lite inspeksjonsområde

M01

Installasjon som representerer innovative prosjektet
M01

Kun eksempel

Hvis installasjonen som representerer innovative prosjektet deres: 20
• er bygget av minst to hvite LEGO®-brikker.
• er minst like lang som 4 LEGO- “tapper” i én retning.
• har en del som berører CARGO CONNECTSM -sirkelen.
Bygg og ta med en Innovativ Prosjekt-installasjon til kampen.

20
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Når det gjelder transport, er det meget
viktig å både identifisere problemer og
å lage eller forbedre løsninger. Verden
er i stadig endring, og ingeniører,
programmerere og entreprenører
prøver stadig å utforske og løse de
utfordringene vi står overfor, for å gjøre
livet enklere, tryggere og bedre for alle.

M02

Fylle container

M02

Det er mer effektivt og miljøvennlig å
sende en full container enn en halvfull
eller tom.

• Hvis den hengslede containeren er helt lukket:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delvis fylt med last: 20
Helt fylt med last: 30
For at den lukkede hengslede containeren skal være “delvis full”, må 1-5 lastdeler være helt inni den.
For at den lukkede hengslede containeren skal være “helt full”, må alle de 6 lastdelene være helt inni den.

Lastdeler

M03

Åpnet
0

Åpnet
0

Helt lukket
0/20/30

Losse lasteflyet

M03

Lossing av last er en viktig del av
reisen. Fly er ofte bare én av flere
transportmåter som brukes for å levere
containere med last til destinasjonen.

• Hvis lastedøren er helt nede og berører den svarte rammen: 20
• Hvis containeren er helt adskilt fra flyet: 10

0

20

20 + 10

10

CARGO CONNECTSM
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M04

Transportreise

Transport av last er en reise fra start
til mål. Last trenger ofte mer enn én
transportmåte for å fullføre reisen og
komme frem til en endelig destinasjon.

M04

• Hvis lastebilen har nådd sin destinasjon, helt forbi den blå linjen, på matten: 10
• Hvis flyet har nådd sin destinasjon, helt forbi den blå linjen, på matten: 10
• Bonus: Hvis begge punktene over stemmer: 10 poeng ekstra
Om nødvendig, tenk dere en forlengelse av de blå linjene i begge retninger til kanten av matten når dere prøver
å oppnå poeng.

0

M05

10

10

10 + 10 + 10

Endre motor
Energieffektivitet spiller en viktig rolle
i transport. Endre motoren deres fra
dieseldrevet til elektrisk. Dere kan både
spare penger og være miljøvennlig på
samme tid.

M05

• Hvis motoren er endret fra dieseldrevet til elektrisk, slik at den gule stangen ligger helt ned/mot sør: 20

0
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0

20

M06

Ulykkesforebygging

Ulykker kan forårsake mange problemer
under transport av last. Personer kan bli
skadd, last og maskiner kan få skader
eller lasten kan bli forsinket.

M06

• Hvis roboten deres er parkert over den blå linjen for ulykkesforebygging på slutten
av kampen og det gule panelet er:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ikke veltet: 20
Veltet: 30
Hvis den svarte rammen er veltet på slutten av kampen, får dere ikke poeng for dette oppdraget.

Blå linje for
ulykkeforebygging

M07

20

30

0

0

Losse lasteskip

Lossing av last er en viktig del av
reisen. Skip er ofte bare én av flere
transportmåter som brukes for å levere
containere med last til destinasjonen.

M07

• Hvis containeren ikke lenger berører lasteskipets østre dekk: 20
• Hvis containeren er helt øst for lasteskipets østre oransje dekk: 10

0

20

20+10

CARGO CONNECTSM
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M08

Luftslipp

M08

Helikoptre kan brukes for å transportere
last til områder det er vanskelig å nå frem
til. De brukes for å hjelpe andre ved å
bringe viktige pakker med for eksempel
mat.

• Hvis matkassen er adskilt fra helikopteret deres: 20
• Hvis matkassen er adskilt fra det andre lagets helikopter og er helt inne i din
CARGO CONNECTSM -sirkel: 10
• Hvis begge lag har adskilt matkassene fra helikopterene sine: 10

Den andre
robotbanens
helikopter

Deres
helikopter

20

M09

10

10

Togskinner

M09

Tog kan transportere last til mange
steder. Det er viktig å holde infrastruktur
som togskinner i god stand for å sikre at
tog kommer frem til destinasjonene sine.

• Hvis togskinnen er reparert, slik at den ligger helt nede/vest: 20
• Hvis toget har nådd destinasjonen sin og er låst ved enden av skinnene: 20

0

16

20
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20 + 20

Lås

M10

Sorteringssenter

Transport inkluderer å få riktig last til
riktig sted. Sorter containerne deres og
lever dem til destinasjonene sine.

M10

• Hvis den lyseoransje containeren er den eneste containeren som er igjen, helt inne i det blå
sorteringsområdet: 20
Tips: Disse containerne kan også brukes til andre oppdrag.

Sorteringsområde

0

M11

0

20

Hjemlevering

Det kan være praktisk å få en
pakke levert på døren. Pakker kan
transporteres raskt, punktlig og til døren
deres.
M11

• Hvis pakken er levert til destinasjonen sin slik at den ligger på på det hvite området:

Delvis:
Helt:

20
30

Pakken oppnår ikke poeng hvis den berører utstyr på slutten av kampen.

0

0

0

20

30

CARGO CONNECTSM
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M12

Stor leveranse
Transport av store gjenstander kan føre
til uventede problemer, som å manøvrere
rundt en kyllingstatue på veien. Det
er viktig å planlegge på forhånd, slik
at ingen ting skades og lasten deres
ankommer trygt.

M12

• Hvis turbinbladet bare berører den blå holderen og: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matten: 20
Ingenting annet: 30
• Hvis kyllingstatuen står oppreist med basen i sirkelen sin:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Delvis: 5
Helt: 10
Utstyr

0

M13

20

30

0

5

10

Sammenkoblede lastebiler
M13

Sammenkobling av lastebiler betyr at
to eller flere lastebiler kobles sammen
under transport. Dette gjør det mulig for
lastebilene å bevege seg effektivt og
sparer tid, drivstoff og penger.

• Hvis begge lastebilene er koblet sammen helt utenfor Hjem: 10
• Hvis én lastebil er koblet til broen: 10
• Bonus: hvis begge punktene over er sanne: 10 ekstra

Koblet

18

0

10

Regelhefte for robotkonkurransen I Oppdrag

Koblet

10

10 + 10 + 10

M14

Bro
M14

Broen kan heves og senkes for å tillate
transport både på elven og veien. Senk
brodekkene for å forberede at lastebilene
passerer.

• Hvis brodekket(dekkene) er senket og hviler på støtten i midten: 10 hver

0

M15

10

10 + 10

Laste containere

M15

• Hvis det er containere på, og de kun berører:

Last containere trygt og effektivt.

Lastebiler:: 10 hver (maks. 20 poeng)
Tog: 20 hver (maks. 40 poeng)
Lasteskipets vestre dekk: 30 hver (maks. 60 poeng)

Maksimalt to containere kan oppnå poeng per type transportmiddel.
Containere kan berøre hverandre eller ha innhold.
Containere kan berøre de grå endene på lasteskipets vestre dekk.
Containere på sammenkoblede lastebiler må være helt utenfor Hjem.
Utstyr

0

0

10

10 + 10

20 + 20

30 + 30

CARGO CONNECTSM
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M16

CARGO CONNECTSM

Koble last til alle transportmidler. Lag
så mange tilkoblinger dere kan og
transporter lasten deres på land, i vann
eller i luften til destinasjonen!

M16

Dere opptjener poeng for antall containere som leveres i sirkler, det samlede antallet sirkler dere har levert
containere i, og hvis dere leverer den riktige containeren i den riktige sirkelen.
• Hvis det er containere i en sirkel:............................................................................Delvis: 5 for hver container
Helt: 10 for hver container
• Hvis den blå (ikke hengslede) containeren er helt inne i den blå sirkelen:
20 ekstra
• Hvis den limegrønne containeren er helt inne i den grønne sirkelen:
20 ekstra
• Hvis det er sirkler med minst én container helt inne i dem:
10 for hver sirkel
Containerne er grå, lyseoransje, blå (ikke hengslet), limegrønn og blå (hengslet).

2 delvis: 5+5
3 helt: 10+10+10
1 sirkel: 10

1 helt: 10
1 blå: 20
1 sirkel: 10

1 helt: 10
1 grønn: 20
1 sirkel: 10

10 + 30 + 10

10 + 20 + 10

10 + 20 + 10

M17

5 helt: 10+10+10+10+10
1 blå: 20
1 grønn: 20
5 sirkler: 10+10+10+10+10
50 + 20 + 20 + 50

Presisjonsbrikker

M17

Jo færre ganger dere avbryter roboten
utenfor Hjem, jo flere poeng beholder
dere.

• Hvis antallet presisjonsbrikker som ligger igjen på robotbanen er:
1: 10, 2: 15, 3: 25, 4: 35, 5: 50, 6: 50
Dere kan miste den første presisjonsbrikken uten at det påvirker poengene deres. Bruk
den fornuftig og vær sikre på at dere forstår R5 , R12 , R15 , R16 , og R19 .
25

20
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Gracious Professionalism® vist i praksis under robotkonkurransen
Dommere vil vurdere Gracious Professionalism® for
hvert lag under de tre innledende rundene.
Poengene for Gracious Professionalism vil bli lagt
til de poengene som gis på dommerskjemaet for
kjerneverdier under bedømmingen, og vil utgjøre en del
av de samlede kjerneverdipoengene*.
Hvert lag starter med nivået FORVENTET (2 poeng).

Hvis en dommer ser atferd som overgår det som
forventes, vil de gi laget nivået OVER FORVENTNING
(3 poeng). Likeledes, hvis et lags atferd fremdeles
er under utvikling, vil de bli gitt nivået UNDER
FORVENTNING (1 poeng).
* Dersom laget oppnår 3x3 poeng=9, vil laget få
10 poeng.

UNDER FORVENTNING

FORVENTET

OVER FORVENTNING

1

2

3

Regler
Pass på å lese reglene nøye! Vi oppfordrer lagene sterkt til å stå ved siden av en faktisk robotbane for å se hva det
dreier seg om. Hvor godt dere forstår reglene, kan i stor grad påvirke resultatet deres og hvor mange poeng dere
får i en kamp.
Gjennom hele sesongen kan en regel eller et oppdrag bli oppdatert. Pass på at dere leser disse oppdateringene
nøye, og se ofte etter slike oppdateringer. Dere finner oppdateringer på:
https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag.

RXX

Eksempel på oppsett

Lilla tekst introduserer eller oppsummerer regler slik at de blir lettere å forstå. Dette brukes ikke til poenggivning.
Svart tekst under lilla beskriver de viktigste punktene i regelen.
Blå tekst under svart er for meget viktige fakta, lempelser eller annen nyttig informasjon.

Regler
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R01

UTSTYR

R01 forteller hva roboten og tilbehøret dens kan lages av.
Alt dere tar med til en kamp for å bruke i oppdragsrelaterte aktiviteter. Dette inkluderer roboten,
hvilket som helst utstyr, strategisk tilbehør, samt installasjonen som representerer det innovative prosjektet.
• Alt utstyr må være laget av LEGO, og det må være i fabrikkmessig stand.
Unntak 1: Tråder og rør fra LEGO kan avkortes til ønsket lengde.
Unntak 2: Dere kan sette identifikasjonsmerker på skjulte områder.
• Fabrikkproduserte opptrekks-“motorer” er ikke tillatt.
• Ekstra installasjoner/kopier av installasjoner er ikke tillatt.
• Ikke-elektriske LEGO-deler fra alle sett er tillatt. Dere kan bruke så mange dere vil.
• Dere skal kun bruke byggedeler – ikke emballasje, klær e.l.
• Dere kan bare bruke klistremerker slik de opprinnelig vises i originale LEGO-byggeinstruksjoner.
• Ett papirark kan brukes til programnotater, og dette teller ikke som utstyr.
• Elektrisk LEGO-utstyr er kun tillatt som beskrevet og vist her (LEGO Education SPIKE™ Prime og
MINDSTORMS® EV3 er vist, men MINDSTORMS Robot Inventor og tilsvarende NXT og RCX er også tillatt).
• Dere kan også bruke én batteripakke eller seks AA-batterier til kontrolleren, LEGO-kabler og ett SD-kort.

Kontroller:
Maksimalt én i hver kamp. Kun én
kan tas med til konkurransebordet.

Motorer:
Alle kombinasjoner, men maksimalt
fire i hver kamp. Kun fire kan tas
med til konkurransebordet.

Sensorer:
Kun trykksensor, fargesensor,
distanse/ultrasonisk sensor og
gyrosensorer er tillatt i alle
kombinasjoner og ubegrenset
antall.

SPIKE Prime
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MINDSTORMS EV3

R02

PROGRAMVARE OG STYRING

• Dere kan bruke enhver programvare som gjør det mulig for roboten å bevege seg autonomt (på egenhånd).
Roboten kan kun kjøres via programmer som er lastet inn på kontrolleren eller SD-kortet.
• Fjernkontroll er ikke tillatt i konkurranseområdet. Bluetooth skal skrus av eller kobles helt fra.

R03

ROBOT

R03 definerer roboten etter hva som for øyeblikket er lagt til eller fjernet fra den.
Dette er kontrolleren deres og alt utstyret dere kombinerer med den for hånd, som ikke er ment å skulle skilles fra
den, annet enn for hånd.
Eksempel 1: En avtakbar gaffeltruck teller som del av roboten, men kun når den er koblet til roboten.
Eksempel 2: Et/flere objekt som roboten tar med seg for å avlevere, er ikke en del av roboten. Det er last.

R04

INSTALLASJON

R04 definerer og begrenser hva dere kan gjøre med de installasjonene på robotbanen som ikke er del av utstyret
deres.
Alle LEGO-objekter som allerede befinner seg på robotbanen når dere kommer dit.
• Dere kan ikke ta fra hverandre installasjoner, ikke en gang midlertidig.
• Hvis dere kombinerer en installasjon med noe (inkludert roboten), må kombinasjonen være løs eller enkel nok til
at dere kan skille den fra installasjonen så den får sin opprinnelige form øyeblikkelig, hvis dere blir bedt om det.
• Alle deler av en installasjon teller som installasjonen. For eksempel: rammer, fundamenter og løkker.

R05

PRESISJONSBRIKKER

De seks røde skivene. De gir poeng når kampen starter, men dommeren kan fjerne dem én om gangen, til alle er
borte. Se regel R15 , R16 og R19 .

R06

OPPDRAG

Roboten kan uføre ett eller flere oppdrag for å oppnå poeng. Dere kan prøve oppdragene i hvilken rekkefølge
dere vil.

R07

KAMP

Når to lag kjører på hver sin robotbane med nordkantene mot hverandre. Under de 2,5 minuttene kampen
varer, igangsettes roboten, returnerer og repeterer denne prosessen, for å prøve å løse så mange oppdrag
som mulig.

CARGO CONNECTSM
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R08

TEKNIKERE

Lagmedlemmene som håndterer roboten under kampen.
• Kun to teknikere er tillatt på robotbanen samtidig.
• Teknikere kan til enhver tid byttes ut med andre teknikere.
• De andre lagmedlemmene må stå på avstand, som anvist av turneringsfunksjonærene.

R09

INSPEKSJON AV UTSTYR

R09 beskriver begrensninger i utstyrets størrelse, når og hvordan utstyret sjekkes, og hva som skjer hvis dere
består/ikke består kontrollen.
Når dere kommer til en kamp, skal dere fjerne roboten og alt utstyr fra kasser/oppbevaringsenheter, og vise
dommeren at alt utstyret får plass på ett av de to inspeksjonsområdene vist nedenfor. Dere kan bruke hendene til
å hjelpe utstyret til å få plass i inspeksjonsområdet. I hvert område er det 305 mm høyt under taket.
• Hvis utstyret får plass i det store området, består dere. Hvis det får plass i det lille området, består dere og får
ekstra poeng. Se M00 .
• Hvis utstyret ikke passer i det store inspeksjonsområdet, må det overflødige utstyret tas av, og sendes tilbake til
standområdet.
• Etter inspeksjonen gjelder ikke inspeksjonsområdet og det 305 mm høye taket lengre. Spre tingene i Hjem, slik
dere ønsker.
Stort inspeksjonsområde

Lite inspeksjonsområde

De blå områdene har et tak på 305 mm.

R10

HELT INNE

100 % får plass i luftrommet over området og under takhøyden, hvis dette er oppgitt.
• 100 % inkluderer absolutt alt av noe – ikke bare de delene som berører matten.
• Opptegnede linjer som avgrenser et område er del av dette området.
De eksemplene som vises er Startområdet, sett ovenfra:

HELT INNE
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R11

KONTROLL AV ROBOTBANEN

R11 bidrar til å forebygge problemer med avlesninger for sensorer og feil på installasjoner.
I tiden mellom inspeksjonen og den første igangsettingen i hver kamp, og bare da, kan dere kalibrere sensorer
hvor som helst, og dere kan be dommeren om å sjekke installasjoner og/eller oppsett dersom dere er bekymret for
det.

R12

HJEM

R12 definerer hvor roboten befinner seg mellom oppdrag og hvilken type håndtering som er tillatt og hva som ikke
er tillatt.
Området vist som “Hjem”i punkt

R13

.

• Hjem er en del av robotbanen.
• Hjem har ikke tak.
• Hjem er området der dere kan håndtere og oppbevare tillatte ting når dere vil.
• Det er også her roboten håndteres og forberedes før og mellom igangsettingene.
• Etter en igangsetting, må roboten returnere helt inn i Hjem hvis dere vil håndtere den uten å tape en
presisjonsbrikke.
• Roboten kan bare sendes ut fra Startområdet, men den kan returnere til Hjem fra hvor som helst.
• Dere skal ikke samhandle med ting utenfor Hjem bortsett fra det som er tillatt ifølge regel R15 og R19 .
Alt roboten påvirker eller beveger helt utenfor Hjem forblir som det er, med mindre roboten endrer det
(se regel R19 ).
Unntak 1: Hvis noe kommer ut av Hjem ved et uhell, skal dere fjerne det raskt, slik at det ikke forstyrrer
robotbanen.
Unntak 2: Hvis deler av roboten utilsiktet faller av, kan dere plukke det opp ved behov.
• Dere kan ikke strategisk sende eller rekke noe ut, selv delvis, ut av Hjem, bortsett fra ved å igangsette roboten.

R13

STARTOMRÅDE

R13 definerer hvilket område av Hjem roboten skal starte fra og angir grensene for dette området ved start.
Området som er merket “Startområde” nedenfor. Det har ikke tak. Startområdet er en del
av Hjem med et spesielt formål – men kun ved igangsetting.
• Ved hver igangsetting må roboten og alt den snart skal bevege, få plass i Startområdet.
• Rett etter og mellom igangsettinger, er Startområdet en vanlig del av Hjem.

Hjem

Startområde

De blå områdene vist over er uten tak.

CARGO CONNECTSM
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R14

IGANGSETTING

R14 angir betingelsene for igangsetting og igangsettingsprosedyren.
For å igangsette, må kontroll 1 og 2 være gjennomført (se under) og trykker deretter på en knapp, gir
signal til en sensor eller bruker en timer for å aktivere motoren (-e).
• Kontroll 1: Roboten og alt den snart skal bevege får plass i Startområdet.
• Kontroll 2: Dere forhindrer ingenting fra å bevege seg, inkludert motordreiekraft og lagret energi.
• Kampstart: Første igangsetting i en kamp kan tidligst starte nøyaktig i det øyeblikket når det siste ordet eller
den siste lyden i nedtellingen høres, for eksempel “3, 2, 1… LEGO!” Alle andre igangsettinger kan skje så snart
Kontroll 1 og 2 er ok.

R15

AVBRYTELSER

R15 definerer og begrenser hvordan dere kan berøre roboten etter at den er igangsatt.
Når dere samhandler med en robot som er igangsatt eller en gjenstand som berører den.
• Dere kan til enhver tid avbryte roboten, uansett grunn, men pass på å lese reglene R16 og R19 .
• Det beste tidspunktet og det beste stedet å avbryte roboten på, er når den er helt inne i Hjem ( R12 ).
• Ikke bruk det nøyaktige “perfekte tidspunktet” til en avbrytelse (der øynene deres fungerer som timer eller
sensor) som strategi for å oppnå poeng eller få en fordel. Oppdrag som får fordel av slik atferd gir null poeng.
• Ikke kast eller slipp ting for å treffe eller lande på roboten.
Hvis roboten returnerer til Hjem og dere ikke avbryter den, kan den fritt samhandle med ting dere har lagt der for
den, og den står fritt til å forlate hele Hjem uten å gjøre en ny igangsetting.

R16

PROSEDYRE VED AVBRYTELSE

R16 beskriver prosedyren for, og konsekvensene av, å avbryte roboten, avhengig av hvor den befant seg ved
avbrytelsen.
For å avbryte roboten skal den stoppes og flyttes til Hjem, hvis den ikke allerede befinner seg der.
• Hvis den var helt i Hjem: ikke noe problem.
• Hvis den ikke var helt i Hjem: dere mister en presisjonsbrikke.
Unntak for avbrytelse rett etter igangsetting: Hvis dere avbryter roboten så raskt etter igangsetting at den
bare så vidt har nådd Startområdets buede linje, må dere gjøre en ny igangsetting, men dere mister ikke en
presisjonsbrikke.
Unntak for å spare motoren: Hvis roboten sitter fast utenfor Hjem med motorproblemer, og dere ikke har til hensikt
å igangsette den igjen, kan dere slå den av og la den være på stedet uten å miste en presisjonsbrikke.
Unntak for kampslutt: Å stoppe roboten på slutten av kampen er ok. Dere vil i dette tilfellet ikke miste en
presisjonsbrikke. Se også R22 . I følge R15 , punkt 3, kan man ikke avbryte roboten på et “perfekt tidspunkt”. I så
fall vil man oppnå null poeng for oppdraget som gjennomføres.
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R17

LAST

R17 definerer når ting er under robotens strategiske kontroll.
Mens noe bevisst/strategisk holdes fast, holdes tilbake, flyttes eller frigis teller det som “last”. Når roboten tydelig
ikke lenger berører det den kontrollerte, anses denne tingen ikke lenger som last.

R18

AVBRYTELSE MED LAST

R18 beskriver konsekvensene av å avbryte en robot med last, avhengig av hvor lasten var da avbrytelsen
skjedde.
For last helt eller delvis utenfor Hjem under en avbrytelse. Hvis roboten hadde det da den ble igangsatt, kan
dere beholde den. Hvis ikke tar dommeren den.

R19

STRANDET LAST

R19 beskriver konsekvensene av at roboten etterlater last, avhengig av hvor lasten blir liggende.
Hvis tidligere last er strandet utenfor Hjem:
- Hvis den er helt utenfor, forblir den der den er.
- Hvis den er delvis utenfor, må dere ta den inn i Hjem og dere mister en presisjonsbrikke.
• Lasten må ligge stille før dette kan avgjøres.
• Hvis lasten som tas inn i Hjem for hånd har en installasjon, tar dommeren installasjonen.

R20

FORSTYRRELSE

R20 beskriver konsekvensene av å forstyrre motstanderlaget, robotbanen eller roboten deres.
En robot kan ikke forstyrre motstanderens robotbane eller robot med mindre det foreligger et oppdragsunntak.
Poeng som tapes eller ikke oppnås på grunn av forstyrrelser gis automatisk til det andre laget. Samarbeid er ok.

R21

SKADE PÅ ROBOTBANEN

R21 beskriver konsekvensene av skader på egen robotbane.
Hvis roboten skiller 3M™ Dual Lock™ eller ødelegger en installasjon, forblir robotbanen som den er, og oppdrag
som tydelig blir mulige eller enklere på grunn av dette oppnår null poeng.

CARGO CONNECTSM
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R22

POENGGIVNING VED KAMPSLUTT

R22 gjør dere oppmerksom på at dere ikke vil få poeng hvis det roboten oppnår, ødelegges før kampen er slutt.
Oppdragets krav må være synlige ved kampslutt for å telle, med mindre en spesiell metode er påkrevd.
• Med en gang kampen er over, må alt “fryses” for å kunne vurderes.
• Stopp roboten, la alt være som det er, ikke beveg eller rør noe på robotbanen mens dommeren sjekker banen
sammen med dere.

R23

NØYAKTIG ORDLYD

R23 begrenser forvirring og advarer dere mot å lese ting inn i teksten som faktisk ikke står der.
Teksten i robotkonkurransen betyr nøyaktig det, og bare det, som står skrevet der.
• Hvis et ord ikke er definert i den detaljerte konkurranseteksten, skal det ha den betydningen det har i vanlig
språkbruk.
• Hvis en detalj ikke er nevnt, har den ingen betydning.

R24

RANGERING AV INFORMASJON

R24 gir svar på spørsmålet “hva hvis det er motstridende informasjon om konkurransen”?
Når det gjelder informasjonskildene for robotkonkurransen, er det de siste robotkonkurranseoppdateringene
som skal ha første prioritet. Deretter følger oppdragene, konkurransereglene og deretter klargjøring av
robotbanen.
• For én og samme informasjonskilde har tekst prioritet over bilder.
• Videoer, e-poster og foruminnlegg har ingen formell betydning.
Dere finner oppdateringer for robotkonkurransen på https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag

R25

LA TVILEN KOMME LAGET TIL GODE

R25 informerer dommeren om hvordan det skal dømmes i forvirrende eller tvilsomme situasjoner eller situasjoner
som er vanskelige å tolke.
Hvis dommerens beslutning “kan gå i begge retninger”, eller hvis det sås tvil om dommerens forberedelse eller
oppmerksomhet, eller om dommeren ser eller husker riktig, skal tvilen komme laget til gode.

R26

ENDELIGE RESULTATER

R26 beskriver hvordan poengene blir endelige, inkludert uavgjorte kamper.
Når dere samtykker i poenggivningen, blir den endelig.
• Hvis det blir nødvendig, er det hoveddommeren som tar den endelige avgjørelsen.
• Det er minimum tre innledende runder ved hver turnering. I hver kamp har lagene en ny sjanse til å oppnå sin
høyeste poengsum. Det er ingen sammenheng mellom kampene. Hvis det blir uavgjort, brukes nest beste og
tredje beste poengsum for å avgjøre hvem som kom best ut. Hvis det skulle være uavgjort i alle kampene, avgjør
turneringens hoveddommer hva de vil gjøre.
• Finalerunder: Dersom det skulle bli uavgjort i noen av finalerundene (kvart, semi, finale), teller beste resultat i
forrige runde. I den siste finalen kjøres det to kamper, der summen av poengene legges sammen. Vinneren er
laget med høyest poengsum.

28

Regelhefte for robotkonkurransen I Regler

NYTT I REGLENE FOR I ÅR
Informasjon til lag som har deltatt før:
Den følgende listen er ikke detaljert.
Dere må fremdeles lese de utførlige
konkurransereglene nøye og ofte.
• Gracious Professionalism vil nå bli bedømt ffor
lagene i de tre innledende rundene. Se side 21.
Poengene som gis vil utgjøre en andel av lagets
kjerneverdipoeng.
• Regler som er endret: R01 , R02 , R09 , R12 , R16 .

• Viktigste endringer:
• Definisjonen av hjem og prosedyren for at roboten
skal komme tilbake er forklart tydelig. Se R12 .
• Unntaket for avbrudd på slutten av kampen er
forklart tydelig. Se R16 .
• Poengverdiene for M00 bonus for utstyrsinspeksjon og M17 presisjonsbrikker er endret.
Den blå teksten i M17 gir dere råd hvis dere vil dra
fordel av denne endringen.
• Gjennom hele sesongen kan en regel eller et
oppdrag bli oppdatert. Pass på at dere leser disse
oppdateringene nøye, og at dere ofte sjekker om
det er kommet slike oppdateringer. Dere finner
oppdateringene på http://hjernekraft.org/challenge/
for-lag/oppdrag

LYKKE TIL og ha det GØY!
Fortsett å teste og forbedre roboten og
programmene deres på robotbanen.
Øvelse, øvelse og atter øvelse er den
beste måten å forberede seg til
konkurransen på!
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