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Laget ska utforma och bygga en LEGO®-robot att 
självständigt slutföra en rad uppdrag under en 2,5 
minuter lång robotmatch för att få poäng. Efter att ni 
har bestämt er för en uppdragsstrategi startar ni er 
robot från startområdet och den förflyttar sig sedan 
runt robotbanan för att försöka utföra uppdragen.

Roboten är programmerad till att återvända hem så 
att laget kan modifiera den innan de skickar ut den 
igen för att utföra andra uppdrag. Om det behövs kan 
roboten tas hem för hand men laget kommer då att 
förlora en precisionsbricka. 

Årets CARGO CONNECTSM-uppdrag går ut på att 
roboten ska leverera gods till olika transport- och 
målplatser runt robotbanan. Roboten måste aktivera 
installationer som representerar säkerhet, effektivitet, 
samordningar och åtkomst kopplat till transporter.

Gracious Professionalism® är det sätt vi utrycker våra 
Kärnvärden i FIRST LEGO League. 
Robottävlingen är en viktig plats för att observera 
Gracious Professionalism och därför kommer 
våra domare att bedömma varje lag under 
robotmatcherna.

HEM

Start- 
område

M15

Konvojkörande lastbilar, Tåg, 
Lastfartygets västra däck

M16

Alla cirklar
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Information om installationerna

Påsnummer Påsens innehåll Uppdragsnummer Uppdragsnamn

EFFEKTIVITETSINSTALLATIONER – Bygg under Pass 1

1 2 konvojkörande lastbilar M13  / M15 Konvojkörande lastbilar 
Lasta containrar

2 Byt motor M05 Byt motor

3
Container med gångjärn  
Containergods 
3 gråa containrar

M02  / M15  / M16
Oanvänd Kapacitet 
Lasta containrar 
CARGO CONNECT™

4 Dörr 
Paket M11 Hemleverans

SÄKERHETSINSTALLATIONER – Bygg under Pass 2

5 Kycklingstaty M12 Stor leverans

6 Turbinblad 
Blå hållare M12 Stor leverans

7 Förebygg olyckor M06 Förebygg olyckor

8 Lastfartyg M07  / M15 Lasta av lastfartyg 
Lasta containrar

9 Kran med container M07 Lasta av lastfartyg

ÅTKOMSTINSTALLATIONER – Bygg under Pass 3

10 Tågspår 
2 tågvagnar M09  / M15 Tågspår 

Lasta containrar

11
Västra bron med lås 
Östra bron 
Mittstöd för bro

M14 Bro

12 Helikopter 
Matpaket M08 Air Drop

SAMORDNINGSINTALLATIONER – Bygg under Pass 4

13
Flygplan 
Lastbil 
2 aktivatorer

M04 Transportresa

14 Lastflygplan 
1 grå container M03 Lasta av lastflygplan

15
Förvaringshyllor 
3 containrar (limegrön, ljusorange 
och blå)

M10  
( M15  / M16  endast containrar)

Sorteringsavdelning

INSTALLATION TILL UPPDRAG 1 (M01) – Bygg under Pass 8

16 Bitar till det innovativa projektet M01 Innovativ projektinstallation

ANDRA INSTALLATIONER – Inget bygge

17
6 precisionsbrickor
4 lagledarbrickor
12  säsongsbrickor

M17 Precisionsbrickor

*Observera: Lagledarbrickorna och säsongsbrickorna används INTE på robotbanan eller under några uppdrag. De kan ges bort om ni önskar.
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Uppställning av robotbanan

Robotbanan består av sarger och allt inom dem. 
Mattan, installationerna och Hem är alla en del av 
robotbanan. Mattan och LEGO®-bitarna som behövs 
för att bygga installationerna finns i ert Challenge-
set. Bygginstruktionerna för installationerna finns på 
https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag/
byggeinstruksjoner-challengesett.

KONSTRUKTION AV INSTALLATIONER

Roboten interagerar med installationer på 
robotbanan för att få poäng. Installationerna byggs 
under pass 1-4 i deltagarhäftet, om ni följer passen i 
häftet. Om ni inte följer passen i deltagarhäftet kan ni 
bygga alla installationerna vid ett och samma tillfälle. 
Det tar för en person ungefär sex timmar att bygga 
alla installationer. Informationen på sida 4 hjälper er 
att sortera påsarna innan ni börjar bygga.

Installationerna måste byggas exakt. ”Nästan
exakt” är inte bra nog. Om ni övar med felaktiga
installationer kommer roboten att få problem under
tävlingen. Det bästa är om minst två personer
kontrollerar varandra medan de bygger.

PLACERING AV MATTAN

STEG 1 – Kontrollera att bordsytan inte har några 
ojämnheter. Slipa eller fila bort eventuella ojämnheter 
och dammsug noggrant. 

STEG 2 – Rulla ut och placera mattan enligt bilden
först efter att ytan är dammsugen. Vik aldrig
mattan och tryck ihop eller böj aldrig en hoprullad
matta.

STEG 3 – Skjut mattan mot den södra och östra
sargen. De får inte vara något glapp vid den södra 
eller den östra sargen men det ska däremot vara 
ett glapp på ca. 6 mm vid den norra sargen. När 
bordsstorleken och placeringen av mattan är korrekt 
ska ytan väster om mattan vara ungefär X = 343 mm 
gånger Y = 1143 mm.

STEG 4 – Frivilligt – För att hålla mattan på plats
kan ni använda smala remsor svart tejp som endast
täcker den svarta kanten på mattans östra/västra
sida.

Söder

Ö
st

er

Övning Tävling

OBSERVERA: Kom ihåg att frivilliga jobbar hårt 
för att få till robotbanan, men det kan förekomma 
felaktigheter, exempelvis knölar i mattan eller 
förändringar i ljussättningen, så förändra/
kalibrera er robot därefter.

Det är okej att träna utan ett officiellt bord eller sarger. 
Robotmatcherna utförs på ett särskilt utformat bord, 
så ni bör bygga ett sådant bord för att träna, om ni inte 
redan har tillgång till ett. Ni hittar bygginstruktioner 
för att bygga ett robotbord här https://hjernekraft.org/
challenge/for-lag/oppdrag/robotbord

Norr

V
äster

https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner-challengesett
https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag/robotbord


Hem

Placera följande installationer i Hem-området:

• 1 turbinblad
• 1 konvojkörande lastbil
• 6 containergods
• 1 paket
• 3 gråa containrar

M02 Oanvänd kapacitet

Container med gångjärn        

Stängt lock
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3M™ Dual Lock Ni hittar Dual Lock-fyrkanterna i ert 
Challenge-set för att sätta fast ins-
tallationerna på mattan. Dual Lock 
är en viktig del av förberedelsen av 
robotbanan. Om installationerna 
inte är fästa ordentligt kan ni få svårt 
att slutföra uppdragen.

SÄTTA FAST INSTALLATIONER 
– Fyrkanterna på mattan med ett

X visar var ni ska sätta Dual Lock. 
Använd Dual Lock som exemplet 
visar och var väldigt exakt. När ni 
trycker ner installationerna, tryck 
då längs ner på en solid bas och 
inte högre upp på installationen 
eftersom det kan krossa den. För att 
ta av installationen från mattan, lyft 
den från dess bas för att separera 
Dual Lock.

Installationerna på robotmattan utan Dual Lock

Placering av installationer

Steg 1: Första Dual Lock-fyrkanten med 
den klistriga sidan ner

Steg 2: Andra Dual Lock-fyrkanten med 
den klistriga sidan upp

Steg 3: Passa in installationerna och 
tryck nedåt



M12 Stor leverans

Kycklingstaty

M13 Konvojkörande lastbilar

1 konvojkörande lastbil

Placera mot öster på de parallella linjerna 
med varje hjuls center på ett kryss.

M17 Precisionsbrickor

CARGO CONNECTSM 7



Förebygg olyckorM06

 Den svarta ramen och gula 
panelen är båda uppåt/vertikala.

BroM14

Placera som på bilden, med 
broklaffarna upp.

Byt  
motorM05

Skjut den gula bygeln hela 
vägen ner/åt norr.

Stor  
leveransM12

Lasta av 
lastflygplanM03

Lasta en grå container i planet 
och skjut sedan lastluckan hela 

vägen upp.

 
HemleveransM11

M04 Transportresa

Tryckstång & stopp Flygplan Lastbil

Sätt varje tryckstång nedåt och bakåt 
mot sitt stopp.

Ställ in tryckstången och placera flygplanet och lastbilen lösa i sina 
aktivatorer. Skjut dem bakåt mot sin trycktång som visas på bilden.

Regelhäfte för robottävlingen  I   Uppställning av robotbanan8

Installationer fästa med Dual Lock



M07 Lasta av lastfartyg

Fartygets västra däck Kran med container

Se till att fartygets västra däck 
svänger utan problem.

Se till att kranen rullar utan problem. Skjut kranen hela vägen åt väster.

M08 Air Drop

Helikopter Gult Handtag Matpaket

Flytta det gula handtaget hela vägen åt väster och lasta matpaketet på helikopterns front.

M09 Tågspår

Den reparerande sektionen Tåg Tåg & Spår

Laga spåret med den reparerande 
sektionen nedåt. Testa så att den här 
sektionen rör sig fritt och lyft sedan 
upp den reparerande sektionen.

Placera tågvagnarna på spåret hela 
vägen norröver och se till att de 

rullar utan problem..

Tågspåret och vagnarna är redo.

CARGO CONNECTSM 9



M10 Sorteringsavdelning

Säkra förvaringshyllorna med Dual Lock och placera sedan den blå, ljusorangea och limegröna containern som det 
beskrivs nedan:
• Varje lager ska innehålla en container.
• Starta genom att placera den blå containern på understa hyllan i vilken som helst av de tre lagren (slumpmässigt).
• Placera därefter den ljusorangea containern på mittenhyllan i någon av de andra två lagren (slumpmässigt).
• Placera slutligen den limegröna containern på översta hyllan i det sista lagret.
• Försäkra er om att varje container ligger helt mot söder på respektive hyllplansfäste.
• Varje gång ni sätter upp er robotbana, testa då en ny konfiguration (det finns total sex kombinationer).

Exempel på slumpmässig placering Exempel på slumpmässig placering

Regelhäfte för robottävlingen  I   Uppställning av robotbanan10

Översta hyllan

Lager Lager Lager

Mittenhyllan

Understa hyllan



MXX Exempel på uppdrag

Bild av installation Plats på robotbanan
Information om varje uppdrag

Används inte för poängsättning.

• Vanlig svart text under uppdragsbeskrivningen listar huvudkraven: XX poäng anges i fetstilt och rött
• Om domaren ser dessa saker utföras eller slutföras: XX poäng enligt beskrivning

Blå kursiv text efter punktlistan anger viktiga ytterligare krav, underlättande tips eller andra hjälpsamma fakta.

Ibland kan bilder
visa exempel på
poängsättning.

Ibland innehåller
bilderna beskrivningar

som hjälper till att
förklara dem.

Bilderna kanske inte
visar alla 

poängsättningsmöjligheter,
bara några exempel!

XX poäng anges i fetstilt rött XX poäng anges i fetstilt rött XX poäng anges i fetstilt rött

CARGO CONNECTSM 11

Det här är uppgifterna som roboten kan utföra för att få poäng. Instruktionerna är enkla, men de är många. För att
förstå dem fullt ut bör ni läsa dem och och repetera dem samtidigt som ni betraktar den faktiska robotbanan.

Nedan kan ni läsa exempeluppdrag ”MXX” för att se vad varje installation handlar om baserat på placering och färg.

Uppdrag

Installation placering och riktning.

Uppdragen använder ofta kompassriktningar såsom 
norr (N), öster (E), söder (S) och väster (W) för att 
beskriva riktning eller plats.

Till exempel, istället för höger eller vänster kanske 
vi använder oss av öster (E) eller väster (W). Istället 
för topp eller botten kanske vi använder norr (N) eller 
söder (S). Den här kompassen kan användas som 
referens för att hjälpa er visualisera detta.

En kompass finns utmärkt på mattan. Om ni någon 
gång kör fast med riktningen kan ni titta på er matta 
eller titta här!



M00 Bonus vid utrustningsinspektion

M00 Konstruktörer som använder sig av 
färre delar sparar tid och utrymme 
och bidrar till effektivitet och ibland 
även färre problem.

Om all er utrustning får plats i det lilla inspektionsområdet: 20

När ni kommer till varje match ska all er utrustning packas upp och ni ska 
visa domaren att ni kan få plats med allt i inspektionsområdet.  
Se R09  för fler detaljer.

M01 Innovativ projektinstallation

Endast exempel

M01
Att definiera problem eller att skapa eller 
förbättra lösningar är väldigt viktigt när 
det kommer till transport. Allt eftersom 
världen förändras fortsätter ingenjörer, 
programmerare och entreprenörer att 
utforska och lösa de utmaningar vi möter 
och gör livet lättare, säkrare och bättre 
för alla.

Om er Innovativa projektinstallation: 20
• är byggd av minst två vita LEGO®-bitar,
• är minst lika lång som 4 ”legoknoppar” i någon riktning,
• har någon del som vidrör CARGO CONNECTSM-cirkeln.

Bygg och ta med er endast en egen Innovativ projektinstallation till matchen.

20

12 Regelhäfte för robottävlingen  I  Uppdrag

Litet inspektionsområde



M02 Oanvänd kapacitet

M02 Det är mer effektivt och miljövänligt 
att transportera fulla containrar än en 
halvfull eller tom.

• Om containern med gångjärn är helt stängd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Delvis full med gods:  20
 Helt full av gods:  30

”Delvis full” kräver att 1-5 godsdelar till fullo ska vara i den stängda containern med gångjärn.

”Helt full” kräver att 6 godsdelar till fullo ska vara i den stängda containern med gångjärn. 

Containergods Öppnad
0

Öppnad
0

Helt stängd
0/20/30

M03 Lasta av lastflygplan

M03
Att lasta av gods är en viktig del av 
resan. Flygplan är ofta bara en av 
flera transportformer som används 
för att leverera godscontainrar till sin 
destination.

• Om godsdörren vilar helt nere och vidrör sin svarta ram: 20
• Om containern är helt separerad från planet: 10

0 20 20+10 10

CARGO CONNECTSM 13



M04 Transportresa

M04

Att transportera gods är en resa från 
början till slut. Gods behöver ofta mer än 
en form av transport för att kunna slutföra 
sin resa och nå sitt slutmål.

• Om lastbilen har anlänt till sin destination helt förbi den blå linjen, på mattan: 10
• Om flygplanet har anlänt till sin destination helt förbi den blå linjen, på mattan: 10
• Bonus: Om båda ovanstående är sanna: 10 extra

Dra ut de blåa linjerna i båda riktningarna till mattans kanter om det behövs vid poängsättning.

0 10 10 10+10+10

M05 Byt motor

M05
Energieffektivitet spelar är en viktig roll 
inom transport. Byt er motor från diesel 
till elektricitet. Ni kommer att spara 
pengar samtidigt som ni är miljövänliga.

• Om motorn har bytts ut från diesel till elektricitet så att den gula bygeln är ställd hela vägen ner/söder: 20

0 0 20

14 Regelhäfte för robottävlingen  I  Uppdrag



M06 Förebygg olyckor

M06
Olyckor kan orsaka många problem 
under en godstransport. Människor kan 
bli skadade, gods och maskiner kan 
förstöras eller gods kan bli försenat.

• Om er robot är parkerad över den blåa linjen för att förebygga olyckor 
i slutet av matchen och den gula panelen är: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inte nerknuffad:  20

 nerknuffad:  30

Om den svarta ramen har blivit nerknuffad i slutet av matchen får ni inte poäng för det här uppdraget.

20 30 0 0

M07 Lasta av lastfartyg

M07

Att lasta av gods är en viktig del av 
resan. Lastfartyg är ofta bara en av 
flera transportformer som används 
för att leverera godscontainrar till sin 
destination.

• Om containern inte längre vidrör lastfartygets östra däck: 20
• Om containern är helt öster om lastfartygets östra orangea däck: 10

0 20 20+10

CARGO CONNECTSM 15

Blå linje för 
uppdraget 
Förebygg 
olyckor



M08 Air Drop

M08

Helikoptrar kan användas för att 
transportera gods till områden som är 
svåra att nå. De används för att hjälpa 
andra genom att leverera viktiga paket 
med t.ex. mat.

• Om matpaketet är separerat från er helikopter: 20 
• Om matpaketet är separerat från den andra robotbanans helikopter och är helt i er robotbanas  

CARGO CONNECTSM-cirkel: 10
• Om båda lagen har separerat sina matpaket från sina robotbanors helikoptrar: 10

20 10 10

M09 Tågspår

M09

Tåg kan transportera gods till många 
platser. Det är viktigt att hålla spåren 
i gott skick för att säkerställa att tåg 
anländer till sina destinationer.

• Om tågspåret har lagats så att det vilar helt nedåt/väst: 20
• Om tågvagnarna har anlänt till sin destination och är låsta i slutet av spåret: 20

0 20 20+20
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Er 
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Andra ro-
botbanans 
helikopter

Lås



M10 Sorteringsavdelning

M10

Transport inkluderar att få rätt gods till 
rätt plats. Sortera era containrar och 
leverera dem till sin destination.

• Om den ljusorangea containern är den enda containern som är helt inne i sorteringsområdet: 20

Tips: De här containrarna kan också användas för andra uppdrag.

0 0 20

M11 Hemleverans

M11

Att få ett paket levererat till dörren är 
praktiskt. Paket kan transporteras säkert, 
i tid och till er dörr.

• Om paketet har levererats till sin destination så att det ligger på det vita området: . . . . . Delvis:  20
     Helt:  30

Paketet ger inte poäng om det rör vid någon utrustning i slutet av matchen.

0 0 0 20 30

CARGO CONNECTSM 17

Det blå 
sorteringsområdet



M12 Stor leverans

M12

Att transportera stora föremål kan leda till 
oväntade problem såsom att manövrera 
runt en kycklingstaty längs med vägen. 
Det är viktigt att planera i förväg så 
att ingenting skadas och att ert gods 
anländer säkert.

• Om turbinbladet endast vidrör den blå hållaren och:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mattan:  20
 Inget annat:  30
• Om kycklingstatyn står upprätt med sin bas inne i sin cirkel:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delvis:  5
 Helt:  10

0 20 30 0 5 10

M13 Konvojkörande lastbilar

M13 Konvojkörning är när två eller fler 
lastbilar kopplas samman i en transport. 
Detta gör att lastbilar rör sig mer effektivt 
samt att man sparar tid, bränsle och 
pengar.

• Om båda lastbilarna är helt sammankopplade utanför Hem: 10
• Om en lastbil är sammankopplad med bron: 10
• Bonus: Om båda ovanstående är sanna: 10 extra

Sammankopplad 0 10 Sammankopplad 10 10+10+10

18 Regelhäfte för robottävlingen  I  Uppdrag

Utrustning



M14 Bro

M14
Den här bron kan resas och sänkas 
för att tillåta transport både på floden 
och på vägen. Sänk broklaffarna för att 
förbereda för att låta lastbilar passera.

• Om broklaffen/arna har sänkts och vilar på sitt mittstöd: 10 vardera

0 10 10+10

M15 Lasta containrar

M15 Lasta containrar säkert och effektivt.

• Om det finns containrar på och som bara rör: Konvojkörande lastbilar:  10 vardera (max 20 poäng)
 Tåg:  20 vardera (max 40 poäng)
 Lastfartygets västra däck:  30 vardera (max 60 poäng)

Max två containrar kan ta poäng per typ av transportmedel. 
Containrar kan röra vid varandra eller ha innehåll. 
Containrar kan vidröra de gråa ändarna av lastfartygets västra däck. 
Containrar på konvojkörande lastbilar måste vara helt utanför Hem.

0 0 10 10+10 20+20 30+30

CARGO CONNECTSM 19

Utrustning



M16 CARGO CONNECTSM

M16

Koppla gods till alla former 
av transporter. Gör så många 
samordningsvinster ni kan och 
transportera ert gods landvägen, 
sjövägen eller med flyg till sin 
destination!

Ni får poäng för antalet containrar ni har levererat till cirklarna, det totala antalet cirklar ni har levererat containrar 
till och om ni levererar rätt container till rätt cirkel.
• Om det finns containrar i någon cirkel:                                                                             Delvis:    5 vardera container
                                                                                                                                                               Helt: 10 vardera container
• Om den blå containern (utan gångjärn) är helt i den blå cirkeln:   . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 extra
• Om den limegröna containern är helt inne i den gröna cirkeln:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 extra
• Om det finns någon cirkel med minst en container helt i den:  . . . . . . . . . . . .10 vardera cirkel

Containrarna inkluderar grå, ljusorange, blå (utan gångjärn), limegrön och blå (med gångjärn).

2 Delvis: 5+5
3 Helt: 10+10+10

1 Cirkel: 10

10+30+10

1 Helt: 10
1 Blå: 20

1 Cirkel: 10

10+20+10

1 Helt: 10
1 Grön: 20
1 Cirkel: 10

10+20+10

5 Helt: 10+10+10+10+10
1 Blå: 20

1 Grön: 20
5 Cirklar: 10+10+10+10+10

50+20+20+50

M17 Precisionsbrickor

M17

Ju färre gånger ni avbryter roboten 
utanför Hem desto fler poäng får ni 
behålla.

• Om antalet precisionsbrickor som är kvar på robotbanan är:                                                      
1: 10, 2: 15, 3: 25, 4: 35, 5: 50, 6: 50

Ni kan förlora den första precisionsbrickan utan att det påverkar era poäng. Använd den 
förnuftigt och försäkra er om att ni förstår R5 , R12 , R15 , R16 , och R19 .

25
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Gracious Professionalism® uppvisad under robottävlingen

Domare kommer att bedöma Gracious 
Professionalism® för varje lag under de tre inledande 
rundorna.
Er Gracious Professionalism-poäng från 
robotmatcherna kommer att läggas till i 
domarformuläret för Kärnvärden och kommer att utgöra 
en del av den fullständiga kärnvärdespoängen*.
Varje lag startar med nivån FÖRVÄNTAT (2 poäng). 
Om en domare observerar beteende som är över 

förväntan kommer de att bedöma lagets nivå som 
ÖVER FÖRVÄNTAN (3 poäng). På samma sätt 
kommer ett lag som visar att deras nivå fortfarande 
är under utveckling poängsättas som UNDER 
FÖRVÄNTAN (1 poäng). 

* Om laget får 3x3 poäng=9 poäng, kommer laget att få 
totalt 10 poäng.

UNDER FÖRVÄNTAN FÖRVÄNTAT ÖVER FÖRVÄNTAN

1 2 3
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RXX Exempel på regel

Regler

Lila text inleder eller sammanfattar innehållet i regeln för snabbare förståelse där det behövs. Den används inte 
för poänggivning.

Svart text under den lila anger regelns huvudfakta.

Blå text efter den svarta anger viktiga ytterligare fakta, underlättande tips eller annan nyttig information.

Läs reglerna noggrant samtidigt som ni studerar den faktiska robotbanan. Er förståelse av reglerna kan komma att 
avsevärt påverka er prestation och era poäng i matchen. 

Genom hela säsongen kan en regel eller ett uppdrag bli uppdaterat. Läs uppdateringarna ofta och noggrant så att 
ni uppfattar alla detaljer. Uppdragsuppdateringar kan ni hitta på https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag

https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag
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R01 UTRUSTNING

R01 anger vad roboten och dess utrustning kan tillverkas av. 

Allt ni tar med till en match för uppdragsrelaterade aktiviteter. Det innefattar er robot, alla tillbehör, all strategisk
utrustning och ert innovationsprojekt.

• All utrustning ska vara byggd av LEGO som ska se ut som när de lämnade fabriken. 
 Undantag 1: Snöre och rör från LEGO kan kapas till önskad längd. 
 Undantag 2: Ni får sätta identifikationsmarkeringar på dolda ställen.

• Fabrikstillverkade motorer som vrids upp/dras bakåt (pull-back-”motorer”) är inte tillåtna.
• Extra/dubbla installationer är inte tillåtna.
• Ej elektriska legobitar från alla set är tillåtna. Ni får använda så många ni vill. 

 • Använd endast byggbitar – inte förpackningar, textil eller liknande. 
 • Klistermärken får endast användas enligt vad som visas i LEGO:s bygginstruktioner. 
 • Ett anteckningsblad är tillåtet för programanteckningar och räknas inte som utrustning.

• Elektrisk LEGO-utrustning tillåts endast enligt vad som visas här (LEGO Education SPIKE™ Prime och 
MINDSTORMS® EV3 som visas, men även MINDSTORMS ROBOT Inventor och motsvarande NXT och RCX är 
tillåtna.

• Ni får även använda ett batteripaketet till en styrenhet eller sex AA-batterier, LEGO-kablar samt ett SD-kort.

Styrenhet:  
Högst en per match. Inte fler än en 
får tas med till tävlingsbordet.

Motorer:  
Valfri kombination, högst fyra per
match. Inte fler än fyra får tas med 
till tävlingsbordet.

Sensorer:  
Endast berörings-/trycksensorer,
färgsensorer, avstånds-/
ultraljudssensorer och gyrosensorer
är tillåtna i valfri kombination och
valfritt antal.

SPIKE Prime MINDSTORMS EV3
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R02 R02 PROGRAMVARA OCH STYRNING

• Använd valfri programvara som får roboten att röra sig på egen hand så att den endast körs med hjälp av program 
som har sparats på styrenheten eller microSD-kort.

• Fjärrstyrning är inte tillåtet under tävling. Stäng av Bluetooth eller inaktivera alla anslutningar.

R03 ROBOT

R03 definierar roboten genom vad som är fäst eller inte fäst på den för tillfället.

Er styrenhet samt all utrustning som kombineras med den för hand och som inte är tänkt att separeras från den 
annat än för hand.

Exempel 1: En löstagbar lyftanordning räknas som en del av roboten, men endast när den är fäst på roboten.

Exempel 2: Ett eller flera objekt som roboten tar med sig för att lämna är inte en del av roboten. Det är last.

R04 INSTALLATION

R04 definierar och begränsar vad ni kan göra med installationerna på robotbanan som inte är en del av er 
utrustning. 
 
Alla LEGO-objekt som redan finns på robotbanan när ni kommer dit.

• Ni får inte plocka isär installationer, inte ens tillfälligt. 
• Om ni kombinerar en installation med något (inklusive roboten) ska sammansättningen vara så lös eller enkel att 
   ni omedelbart kan frigöra installationen i perfekt originalskick om ni ombeds att göra det. 
• Alla delar av en installation räknas som installationen. Till exempel ramar, baser och öglor.

R05 PRECISIONSBRICKOR

De sex röda brickorna är värda poäng när matchen startar, men kan tas bort av domaren en efter en tills alla är
borta. Se regel R15 , R16 och R19 .

R06 UPPDRAG

En eller flera uppgifter som roboten kan utföra för att få poäng. Utför dem i valfri ordning.

R07 MATCH

När två lag tävlar mot varandra på två robotbanor som sitter ihop norr mot norr. Under 2,5 minuter startar roboten,
återvänder och upprepar denna process för att pröva att lösa så många uppdrag som möjligt.
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R08 TEKNIKER

Lagmedlemmarna som hanterar roboten under matchen. 

• Endast två tekniker får vara vid robotbanan samtidigt.
• Avbytartekniker kan byta av de befintliga teknikerna när som helst.
• Övriga lagmedlemmar håller sig i bakgrunden enligt instruktionerna från tävlingsfunktionärerna.

R09 INSPEKTION AV UTRUSTNING

R09 anger begränsningar för utrustningens volym, när och hur den kontrolleras och vad som händer om den blir 
godkänd eller inte.

När ni kommer till varje match ska all utrustning packas upp och ni ska visa domaren att allt får plats i en av de
två inspektionsområdena som visas nedan. Båda områdena har en takhöjd på 305 mm.

• Om utrustningen får plats i det större området får ni godkänt. Om utrustningen får plats i det mindre området får 
ni godkänt och bonuspoäng. Se M00 .

• Om utrustningen inte får plats i det större området ska överflödig utrustning tas till depåområdet.
• Efter inspektionen gäller inte inspektionsområdena längre. Sprid ut utrustningen i Hem som ni vill. 

Liten Stor

De två inspektionsområdena som syns på bilden ovan har en takhöjd på 305 mm.

R10 HELT INNE

100 % får plats i volymen över området och under takhöjden, om denna är angiven.

• 100 % innefattar alla delar av något – inte bara de delar som nuddar mattan.
• De dragna linjerna runt ytan utgör delar av ytan.
 
De visade exemplen är Startområdet sett ovanifrån:

HELT INNE INTE HELT INNE
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R11 KONTROLL AV ROBOTBANA

R11 hjälper till att förebygga problem med sensoravläsningar och installationer som inte fungerar. 
 
Mellan inspektion och den första starten i varje robotmatch, och bara under denna tid, får ni kalibrera sensorer var 
ni vill och ni kan be domaren att kontrollera installationer och/eller placeringar som ni är bekymrade över.

R12 HEM

R12 definierar vart roboten tar vägen mellan uppdragen och anger vilken annan hantering som är tillåten eller inte. 
 
Ytan anges som ”Hem” i R13 . 

• Hem är en del av robotbanan.
• Hem har inget tak.
• Hem är platsen där ni kan hantera och förvara tillåtna saker när som helst.
• Det är också här ni hanterar och förbereder roboten före och mellan starter.
• Efter en start måste roboten komma helt tillbaka in i Hem för att ni ska kunna ta i den utan att förlora en 

precisionsbricka.
• Roboten kan endast lämna Hem från Startområdet, men den kan återvända till Hem var som helst.
• Interagera inte med objekt utanför Hem förutom enligt regel R15  och R19 . Allt som roboten påverkar eller flyttar 

helt utanför Hem förblir som det är om inte roboten ändrar på det (se regel R19 ). 
Undantag 1: Om något hamnar utanför Hem av misstag bör ni avlägsna det snabbt så att det inte stör något på 
robotbanan.  
Undantag 2: Om utrustning av misstag lossnar från roboten kan ni plocka upp den om det behövs.

• Ni får inte strategiskt skicka iväg eller sträcka ut något från Hem, inte ens delvis, förutom genom att starta roboten.

R13 STARTOMRÅDE

R13 definierar vilket område av Hem som roboten startar från och anger begränsningar för det området under 
start.

Ytan som kallas ”Startområde” nedan. Den har inget tak. Startområdet är en del av Hem med ett
specifikt syfte – men endast under start.

• För varje start ska roboten och allt den ska flytta få plats helt och hållet i Startområdet.
• Direkt efter start och mellan starter är Startområdet en vanlig del av Hem. 

Hem Startområde

De två blå ytorna ovan har inget tak.
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R14 START

R14 anger villkoren som krävs för start och startprocedur.

För att starta: visa en domare kontroll 1 och 2 (se nedan) och tryck sedan på en knapp, signalera med en sensor
eller använd en timer för att starta motorerna.

• Kontroll 1: Roboten och allt den ska flytta får helt och hållet plats i Startområdet.
• Kontroll 2: Ni får inte hindra något från att röra sig, inklusive motorns moment eller lagrad energi.
• Matchstart: Tidpunkten för den första starten i varje robotmatch är precis vid början av det sista ordet eller ljudet i 

nedräkningen, till exempel ”3, 2, 1… LEGO!” Alla andra starter kan ske så snart kontroll 1 och 2 är utfört.

R15 AVBROTT

R15 definierar och begränsar på vilka sätt ni får röra roboten efter start.

När ni interagerar med en startad robot eller ett annat objekt genom att röra det.

• Ni kan röra roboten när som helst och av vilken anledning som helst, men se till att läsa regel R16  och R19 .
• Det bästa tillfället och den bästa platsen att röra roboten är när den befinner sig helt i Hem ( R12 ).
• Använd inte exakt ”perfekt timing” för ett ingripande (alltså att låta era ögon göra det arbete som en timer eller 

sensor ska göra) som en strategi för att få poäng eller fördelar. Uppdrag som drar fördel av detta genererar inga 
poäng.

• Kasta och släpp inte saker som ska landa på roboten.

Om roboten återvänder till Hem utan att ni vidrör den, så får den interagera med saker som ni kan ha placerat där 
åt den, och den får lämna Hem från valfri plats utan en ny start.

R16 AVBROTTSPROCEDUR

R16 anger hur det går till och vad konsekvenserna blir när man rör roboten, beroende på var den befinner sig vid 
avbrottet.

Att avbryta roboten, stoppa den och lyfta den till Hem om den inte redan är där. 

• Om den var helt inne i Hem: Inga problem.
• Om den inte var helt inne i Hem: Ni förlorar en precisionsbricka.

Undantag vid felaktig start: Om ni rör roboten så nära inpå start att den precis har nått fram till den bågformade 
linjen vid Startområdet får ni starta om, men ni förlorar inte en precisionsbricka.

Undantag vid motoransträngning: Om roboten har fastnat utanför Hem och anstränger sina motorer och ni inte 
avser att starta igen kan ni stänga av den och lämna den där utan att förlora någon precisionsbricka.

Undantag vid slutet av matchen: Att stoppa roboten i slutet av matchen är okej och ni kommer inte att förlora en 
precisionsbricka. Se R22 . Enligt R15 , punkt 3, ska däremot roboten inte avbrytas med en ”perfekt timing”. I så fall 
kommer ni att uppnå noll poäng för det pågående uppdraget. 

UNDER MATCHEN |  DEFINITIONER OCH REGLER
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R17 LAST

R17 definierar när saker är under robotens strategiska kontroll.

När något med avsikt/strategiskt fångas, behålls, flyttas eller släpps räknas det som ”last”. När det är tydligt att
roboten inte längre vidrör objektet i fråga räknas det inte längre som last.

R18 AVBROTT MED LAST

R18 anger konsekvenserna för om man rör roboten med last, beroende på var lasten befinner sig vid tillfället för 
avbrottet.

För last som helt eller delvis befinner sig utanför Hem vid ett avbrott: Om roboten hade den vid start kan ni behålla
den. Om inte tar domaren den.

R19 ÖVERGIVEN LAST

R19 anger konsekvenserna för om roboten överger last beroende på var lasten landar.

Om tidigare last lämnas utanför Hem: Är den helt utanför stannar den där den är. Om den är delvis utanför måste
ni plocka in den i Hem och förlora en precisionsbricka.

• Lasten måste ligga stilla innan detta kan avgöras.
• Om lasten som tas in i Hem för hand har en installation tar domaren installationen.

R20 INBLANDNING

R20 anger konsekvenserna för om man stör det andra laget, deras robotbana eller robot.

En robot får inte störa den motsatta robotbanan eller motståndarnas robot förutom vid ett uppdragsundantag. Om
man förlorar eller missar poäng på grund av att man blir störd får man den poängen automatiskt.
Samarbete är okej.

R21 SKADOR PÅ ROBOTBANA

R21 anger konsekvenser för skador på er egen robotbana.

Om roboten lossar 3M™ Dual Lock™ eller förstör en installation förblir robotbanan som den är och uppdrag som
uppenbart gjorts möjliga eller som blivit enklare ger noll poäng.
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R22 POÄNGSÄTTNING VID SLUTET AV MATCHEN

R22 förvarnar er om att man inte får några poäng om robotens framsteg har förstörts innan matchen är slut. 

Uppdragskraven ska vara synliga vid slutet av matchen för att räknas såvida inte en speciell process krävs.

• Exakt när matchen slutar ska allt stoppas där det är för inspektion.
• Stanna roboten, lämna den där den är och se till att inte röra något medan domaren poängsätter robotbanan

tillsammans med er.

R23 DIREKTA FORMULERINGAR

R23 minskar förvirring och uppmanar er att inte tolka in krav som inte finns.

Tävlingstexten innebär exakt det och endast det som står.

• Om ett ord inte förklaras i den detaljerade tävlingstexten ska den vanligaste betydelsen användas.
• Om en detalj inte nämns har den ingen betydelse.

R24 INFORMATIONSFÖRETRÄDE

R24 ger ett svar på frågan ”vad händer om två tävlingsfakta motsäger varandra?”

• Inom en enskild informationskälla har text företräde före bilder.
• Videor, e-postmeddelanden och foruminlägg har inte företräde.

Bland alla informationskällor för robottävlingen har de senaste uppdateringarna för robottävlingen företräde, följt
av uppdragen, tävlingsreglerna och uppställning av robotbanan. Ni hittar uppdateringarna för robottävlingen
på https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag

R25 BEDÖMNING TILL LAGETS FÖRDEL

R25 talar om för domaren hur ett fall ska bedömas i tveksamma eller svårtolkade situationer.

Om domarens beslut kan ”gå endera vägen” eller om domarens förberedelser, uppmärksamhet, syn eller minne
skapar problem döms det till lagets fördel.

R26 SLUTRESULTAT

R26 anger hur poäng blir fastställda samt vad som händer om flera lag har samma poängställning.

När ni godkänner poängen blir de fastställda.

• Vid behov får huvuddomaren fatta slutgiltiga beslut.
• Det är minst tre inledande rundor på varje turnering. I varje match har man en ny chans att uppnå sin högsta 

poängsumma. Det finns inget samband mellan de olika matcherna. Då lag uppnår samma högsta poängsumma 
då de tre inledande rundorna är klara, så tittar man på det 2:a och därefter 3:e högsta poängresultatet för dessa 
lag. Om det därefter fortfarande är oavgjort bestämmer huvuddomaren vad som händer.

• Finalrundor: Då lag uppnår samma högsta poängsumma i någon av finalrundorna (kvartsfinal, semifinal eller 
final) gäller högsta poängresultatet från föregående runda för dessa lag. I den sista finalen körs två matcher och 
poängsummorna läggs samman. Vinnaren är laget med den högsta poängsumman

POÄNGSÄTTNING  | DEFINITIONER OCH REGLER
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NYA REGLER FÖR I ÅR

LYCKA TILL och ha KUL!
Fortsätt att testa och utveckla er robot 

och era program på robotbanan.
Öva, öva, öva är det bästa sättet att 

förbereda sig inför tävlingen!

Återvändande lag bör observera: 
Följande lista är inte fullständig. Ni 
måste fortfarande läsa alla tävlingsregler 
noggrant och ofta.

• Gracious Professionalism® kommer nu att bedömas 
för varje lag i de tre inledande rundorna. Se sida 21. 
De poäng ni får kommer att utgöra en del av lagets 
kärnvärdespoäng.

• Regler som har ändrats: R01 , R02 , R09 , R12 , 
R16  
 
 
 
 

 
De viktigaste ändringarna:

• Definitionen av Hem och robotens 
återvändningsprocedur har blivit tydligare. Se 
R12 .

• Undantaget för avbrott i slutet av matchen har 
tydliggjorts. Se R16 .

• Poängvärdet för M00  Bonus för 
utrustningsinspektion och M17  Precisionsbrickor 
har ändrats. Den blå texten i M17  ger er råd, om ni 
vill ta tillvara på möjligheten.

• Genom hela säsongen kan en regel eller ett uppdrag 
uppdateras. Läs uppdateringarna ofta och noggrant. 
Uppdragsuppdateringar kan ni hitta på https://
hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag 

https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag
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