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Nytt
-

OPPDATERINGER
OPPDATERING 02 – BYGGEINSTRUKSJON FOR VINDTURBIN – Steg 59 I
byggeinstruksjonen har blitt oppdatert. Riktig byggeinstruksjon og endring ser du under:
Riktig

Ikke riktig

Vindturbinen skal også ha et mellomrom mellom linjen på matten og den røde aktivatoren.
Se bilde under.

Oppdatert
bygging

Mellomrom

Poeng laget evt. taper for dette oppdraget fordi installasjonen ikke er bygget eller
plassert riktig i henhold til oppdateringen, skal dømmes i lagets favør (la tvilen komme
laget til gode).

OPPDATERING 01 – REGELOPPDATERING – KOMBINERE NOE
INSTALLASJON – Følgende regel gjelder både i og utenfor hjem:

MED

EN

«Hvis dere kombinerer en installasjon med noes om helst (inkludert roboten), skal
kombinasjonen være så løse eller enkel nok til at dere, hvis dere blir bedt om det,
kan frigjøre installasjonen i original stand umiddelbart»

PRESISERING
Presisering 07 – UNDER KAMPEN – INNE I HJEM – HÅNDTERING Teknikere får ikke bruke hendene til å gi noe fra et hjemmeområde til det andre
PRESISERING 06 – UNDER KAMPEN – INNE I HJEM – HÅNDTERING AV ROBOTEN
Teknikere kan ikke sende roboten direkte fra ett hjemområde til det andre for hånd.
PRESISERING 05 – KAMPOPPSETT PUNKT 4 – Når det gjelder Kampoppsett punkt 4,
«Deretter kan lagmedlemmene dele seg inn i to grupper og stille én gruppe på hver side av
banen (venstre og høyre). Disse medlemmene kan ikke bytte side under kampen. Disse
medlemmene kan ikke bytte side under kampen. To teknikere kan stilles ved hvert sitt
hjemområde»
For lag med to eller tre deltakere, vil kampoppsettet være følgende:

Lag med to personer

Lag med tre personer

eller

Disse medlemmene kan ikke byte side under kampen.

PRESISERING 04 – OPPDRAG 05 SMARTE STRØMNETT – Lag som deltar i digitale
arrangementer kan ikke oppnå bonus på dette oppdraget.
PRESISERING 03 – OPPDRAGSKRAV – Noen av oppdragene (oppdrag 03, 08, 12, 14, &
15) har krav om at energienheter etter vannenheter med løkke ikke skal berøre utstyr ved
kampens slutt. Dette gjelder kun på energienheter eller vannenheter med løkke som
berører utstyret direkte. Enheter som ikke berører utstyret direkte vil fortsatt kunne gis
poeng på.
PRESISERING 02 – PLASSERING AV INSTALLASJONER – VANNRESERVOARETS
RØDE KROKER – I dette oppdraget er det kun to røde kroker (se bilde under). Vannenheter
på røde kroker vil kun oppnå poeng per krok, ikke per vannenhet med løkke. To vannenheter
med løkke på samme krok, vil kun gi poeng en gang.

To røde kroker

PRESISERING 01 – PLASSERING AV INSTALLASJONER – VANNRESERVOARETS
RAMME – Feil på illustrasjon. Oppdateringen er ikke relevant for Norge/Sverige da denne
er fikset i Regelheftet før oppdragsslipp.

