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SUPERPOWEREDSM robottävling

Välkommen till FIRST® ENERGIZESM som 
presenteras av Qualcomm. Det här årets FIRST® 
LEGO® League uppdrag kallas SUPERPOWEREDSM. 
Ert lag kommer att arbeta
tillsammans med många olika uppgifter som 
förberedelser inför turneringsdagen.

Viktningen mot Champion är följande:
Innovativt projekt: 30 %
Kärnvärden: 20 %
Teknik: 25 %
Robottävling: 25 %

Den här säsongens tävling handlar om att samla 
energienheter från olika energikällor ute på 
robotbanan och distribuera dem dit där de ska lagras 

eller konsumeras. Man får poäng för att frigöra 
energienheter från installationerna och för att man 
levererar energienheter till destinationerna.

Introduktion

Introduktion

Ytterligare information finns i 

Deltagarhäftet . Där får lagen 

vägledning under projektperioden. 

Projektexemplen kan  

ge inspiration till 

innovationsprojektet.

Lagen kan använda appen  LEGO® Education SPIKE™ för att lära sig hur de ska bygga och programmera sin robot. Dessutom ger det guidade uppdraget en vägledning till uppdrag 05 Smarta elnät.
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Så här kommer man i gång

1. Bygg installationerna på: 
hjernekraft.org/challenge/
for-lag/oppdrag-2022/
byggeinstruksjoner-challengesett

2. Välj om ni vill placera er 
robotmatta på ett bord eller på 
golvet. Instruktioner om hur man 
bygger sitt eget bord hittar ni på: 
hjernekraft.org/challenge/for-lag/
oppdrag-2022/robotbord

3. Följ instruktionerna för 
förberedelse av robotbana i 
Placering av robotmatta s. 24, 
3M™ Dual Lock™ Placering 
av låsbart fäste s. 25 och 
Uppbyggnad av installation 
s. 26–28. 

4. Lär er hur tävlingen fungerar! 
Läs Regler s. 16–21 och 
Uppdrag s. 7–15 och titta på 
säsongsfilmerna. 
hjernekraft.org/challenge/
for-lag/oppdrag-2022

5. Kolla Nytt för i år s. 16, läs 
Robottävlingens riktlinjer s. 6 
och håll utkik efter eventuella 
uppdateringar online. 
hjernekraft.org/challenge/for-lag/
oppdrag-2022

6. Läs igenom detta regelhäfte. 
Här finns användbara resurser 
såsom ordlista s. 16 och skiss 
över robotbanan s. 29.

Vänster hem Höger hemVänster 
startområde

Höger 
startområde

Se var uppdragen finns på robotbanan enligt uppdragsnumren nedan.

För att få en fullständigt upplevelse av FIRST® LEGO® League Challenge, bör 
lagmedlemmarna använda Deltagarhäftet och lagledarna Lagledarhäftet.
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https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag-2022/byggeinstruksjoner-challengesett
https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag-2022/robotbord
https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag-2022
https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag-2022
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Robottävlingens riktlinjer

Gracious Professionalism®

1. Laget jobbar tillsammans för att 
designa och bygga en LEGO®-
robot och sedan programmera den 
i syfte att självständigt utföra ett 
antal uppdrag för att få poäng i en 
robotmatch på 2,5 minuter.

2. Laget skickar i väg sin robot från ett 
av startområdena. Den förflyttar sig 
på robotbanan där den försöker utföra 
uppdragen i den ordning som laget 
bestämt.

3. Roboten är programmerad att 
återvända till något av hemområdena 
när som helst. Laget kan modifiera 
roboten inom ett hemområde, innan 
man skickar i väg den på nytt för att ta 
sig an andra uppdrag.

4. Laget startar matchen med sex 
precisionsbrickor som är värda poäng. 
Vid behov kan roboten föras tillbaka 
till hem för hand, men då kommer 
laget att förlora en bricka för avbrottet. 

5. Under en match är det bara roboten 
som kan förflytta objekt från ett 
hemområde till ett annat. Roboten 
kan inte flyttas för hand mellan 
hemområdena. När roboten avbryts, 
kan den däremot flyttas till önskat 
hemområde.

6. Uppdragskraven måste var synliga 
i slutet av matchen för att ge poäng, 
om inte något annat angivits för 
uppdraget.

7. Laget tävlar i tre matcher under 
de inledande rundorna, men bara 
matchen med högst poäng räknas.

8. Laget uttrycker kärnvärden genom 
Gracious Professionalism®. 
Domarna bedömer lagets Gracious 
Professionalism under de tre 
inledande rundorna.

Gracious Professionalism visas vid robotbanan
Domare kommer att bedöma Gracious Professionalism® 
för varje lag under de inledande rundorna.

Er Gracious Professionalism-poäng från robot- 
matcherna kommer att läggas till i domarformuläret för 
Kärnvärden.

Varje lag startar med nivån FÖRVÄNTAT (2 poäng). 
Om domarna 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 är lägre än 
förvantad poängsättas som UNDER FÖRVÄNTAN  
(1 poäng). 

UNDER FÖRVÄNTAN FÖRVÄNTAT ÖVER FÖRVÄNTAN

1 2 3

Om ett lag inte dyker upp till sin match, får de inga 
poäng för Gracious Professionalism. Om laget 
däremot dyker upp och inte kör sin robot men 

förklarar vad som hänt, kan de få 1, 2 eller 3 poäng 
för Gracious Professionalism beroende på vilken nivå 
de visar upp.
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Nu är det dags att starta robot-
tävlingen SUPERPOWEREDSM! 
Uppdrag är uppgifter som kan 
utföras för att få poäng. Uppdragen 
beskrivs i det här avsnittet och ska 
gås igenom av lagmedlemmarna 
när de står bredvid robotbanan.

En del uppdrag är grupperade i 
energiresor, vilket man kan läsa om 
på sidan 9 i Deltagarhäftet.

  Vit energiresa – se pass 1

  Blå energiresa – se pass 2

  Gul energiresa – se pass 3

  Orange energiresa – se 
pass 4

Kolla era poäng med 
hjälp av den officiella 
poängkalkylatorn. 

eventhub.firstinspires.org/
scoresheet

Uppdrag

SUPERPOWEREDSM-uppdrag

UTRUSTNINGSINSPEKTION

• Domaren kommer att utföra en inspektion av utrustningen innan matchen startar.
• Om er robot och all er utrustning får plats i ett startområde och är lägre än höjdgränsen på 305 mm under 
    inspektionen före matchen: 20

(Se regler, före matchen 1)

EXEMPEL PÅ PRESENTATION AV UPPDRAG

Bild av installation Placering på robotbanan

Historien bakom eller bakgrunden 
till uppdraget.

Grundläggande beskrivning 
av respektive uppdrag (inte för 
poängsättning).

• Vanlig svart text under uppdragsbeskrivningen listar huvudkraven: XX poäng är i fet röd stil.
• Om domaren ser dessa saker utföras eller blir slutfört: XX poäng enligt beskrivning.

Blå kursiv text anger andra viktiga krav, undantag eller annan nyttig information. 

Ibland kan bilder visa exempel 
på poängsättning. 

XX poäng är i fet röd stil.

Ibland innehåller bilderna 
beskrivningar som hjälper 

till att förklara dem. 

XX poäng är i fet röd stil.

Bilderna kanske inte visar alla 
poängsättningsmöjligheter, 

bara några exempel! 

XX poäng är i fet röd stil.

Uppdrag

Uppdrags- 

film

https://eventhub.firstinspires.org/scoresheet
https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag-2022
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Uppdrag 01 INSTALLATION SOM REPRESENTERAR INNOVATIONSPROJEKT

O1
Den här installationen ska 
representera lösningen för ert 
innovationsprojekt.

Leverera er installation som 
representerar innovationsprojektet 
till målområdet för vätgas-
anläggningen.

• Om er installation för innovationsprojektet är åtminstone delvis inom målområdet för vätgasanläggningen: 10

Designa och ta med en egen installation för innovationsprojekt till matchen. För att få poäng måste den:
• Vara konstruerad av minst två vita LEGO®-bitar.
• Vara minst fyra LEGO®-knoppar lång i någon riktning.

10 10

Uppdrag 02 OLJEPLATTFORM

O2

Olja är en icke förnybar energikälla 
som kan användas för att förse bilar 
med bränsle. 

Pumpa oljan så att 
bränsleenheterna tankas över 
till tankbilen och leverera sedan 
tankbilen till macken.

• Om minst en bränsleenhet finns i tankbilen: 5 FÖR VARJE
• Bonus: Om minst en bränsleenhet finns i tankbilen och tankbilen åtminstone delvis är över mackens 

målområde: 10

5 + 5 5 + 10
(1 bränsleenhet inne)

5 + 5 + 5 + 10
(3 bränsleenheter inne)

Uppdrag
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Uppdrag 03 ENERGILAGRING

O3

Ny teknik hjälper oss att lagra 
energi. Vulkaniska stenar kan 
värmas upp i ett isolerat utrymme 
för att lagra energi till dess att man 
behöver den.

Lasta in energienheten i 
energilagringsbehållaren och frigör 
sedan den lagrade energienheten 
från tråget under installationen.

• Om en eller flera energienheter är helt inne i energilagringsbehållaren (max tre): 10 FÖR VARJE
• Om energienheten helt har frigjorts från energilagringstråget: 5

Inga energienheter som lagras i energilagringsbehållaren får vara i kontakt med lagets utrustning när matchen är slut.

10 10 + 10 + 10 10 + 10 + 10 + 5

Uppdrag 04 SOLENERGIPARK

O4

Man kan lagra solenergi med 
hjälp av ny solenergiteknik. Sedan 
använder man den för att generera 
elektricitet. 

Starta distributionen av 
energienheter genom att förflytta 
dem från sina positioner på mattan.

• Om en eller flera energienheter helt tagits bort från sina startcirklar: 5 FÖR VARJE
• Bonus: Om alla tre energienheterna helt tagits bort från sina startcirklar: 5

5 5 + 5 5 + 5 + 5 + 5
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Uppdrag 05 SMARTA ELNÄT

O5

Smarta elnät tar hand om 
elektricitet som genererats från alla 
olika energikällor och distribuerar 
den till konsumenter där och när 
den behövs. 

Höj er robotbanas orangea 
kopplingsenhet för att utföra det 
smarta elnätets sammankoppling 
med det motsatta lagets robotbana.

• Om er robotbanas orangea kopplingsenhet är helt upphöjd: 20
• Bonus: Om båda lagens orangea kopplingsenheter är helt upphöjda: 10

Installationen Smarta elnät får inte vara i kontakt med lagets utrustning när matchen är slut.

0 20 20 + 10

Uppdrag 06 HYBRIDBIL

O6

Hybridbilar använder en 
kombination av energikällor och 
kan laddas eller tankas på macken. 

Ladda hybridbilen genom att sätta 
in hybridenheten i bilen.

• Om hybridenheten är i hybridbilen: 10
• Om hybridbilen inte längre kommer i kontakt med rampen: 10

0 10 10 + 10

Uppdrag

Regelhäfte för robottävlingen  I  Uppdrag
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Uppdrag 07 VINDKRAFTVERK

O7

Förnybar energi från vind 
används för att få vingarna på 
vindkraftverket att snurra så att 
energi genereras.

Frigör energienheterna från 
vindkraftverket.

• Om en eller flera energienheter från vindkraftverket inte längre är i kontakt med den: 10 FÖR VARJE

10 10 + 10 10 + 10

Uppdrag 08 TITTA PÅ TV

O8

Energiförbrukning i våra hem, som 
till exempel att titta på tv, är en del 
av vardagen. 

Höj tv-skärmen och flytta 
energienheten till den lilla gröna 
ramen.

• Om tv:n är helt höjd: 10
• Om en energienhet är helt inne i den lilla gröna ramen: 10

Installationen för att Titta på tv och energienheten i den lilla gröna ramen får inte vara i kontakt med lagets 
utrustning när matchen är slut.

10 10 10 + 10
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Uppdrag 09 DINOSAURIELEKSAK

O9

Elektronisk utrustning, som 
leksaker, kräver energi. 
Laddningsbara batterier är 
ett mer hållbart alternativ än 
engångsbatterier.

Sätt i en energienhet eller 
ett laddningsbart batteri i 
dinosaurieleksaken för att den ska 
fungera.

• Om dinosaurieleksaken är helt i det vänstra hemområdet: 10
• Om dinosaurieleksakens lock är helt stängt:

• Och det finns en energienhet inuti: 10
• Eller om det finns ett laddningsbart batteri inuti: 20

10
(Tom)

20
(Laddningsbart batteri inuti)

10
(Energienhet inuti)

Uppdrag 10 KRAFTVERK

1O

Efterfrågan på energi är mycket 
hög och många olika energikällor 
kan användas för att uppfylla 
efterfrågan.

Frigör de tre energienheterna från 
kraftverket.

• Om en eller flera energienheter från kraftverket inte längre är i kontakt med kraftverket: 5 FÖR VARJE
• Bonus: Om alla tre energienheterna från kraftverket inte längre är i kontakt med kraftverket: 10

5 5 + 5 5 + 5 + 5 + 10

Uppdrag

Regelhäfte för robottävlingen  I  Uppdrag
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Uppdrag 11 VATTENKRAFTVERK

11
Vatten som frigörs från reservoaren 
får turbinhjulet att snurra så att 
elektricitet genereras. 

Skicka vattenenheten, som finns 
längst upp i vattenkraftverket, 
in i turbinhjulet för att frigöra 
energienheten.

• Om energienheten från vattenkraftverket inte längre är i kontakt med vattenkraftverket: 20

0 0 20

Uppdrag 12 VATTENRESERVOAR

12
Vatten från floden/älven ovanför 
vattenkraftverket lagras i 
reservoaren. Vatten nedanför 
vattenkraftverket kan även pumpas 
tillbaka för att fylla på reservoaren 
när det finns ett överskott av 
elektricitet.

Flytta vattenenheterna med öglor 
till vattenreservoaren eller till de 
röda krokarna.

• Om en eller flera vattenenheter med ögla är helt och hållet inne i vattenreservoaren och berör mattan:  
5 FÖR VARJE

• Om en eller flera vattenenheter med ögla placerats på en av de två röda krokarna över vattenreservoaren:  
10 FÖR VARJE KROK

Öglan på vattenenheten kan sträcka sig utanför vattenreservoaren.
Vattenenheter med öglor i vattenreservoaren eller på röda krokar, får inte vara i kontakt med lagets utrustning när 
matchen är slut.

5 + 10 5 + 10 5 + 10
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Uppdrag

Uppdrag 13 POWER-TO-X

13
Överskott av förnybar energi kan 
användas för att omvandla vatten 
till vätgas som kan lagras i tankar 
till dess att den behövs.

Leverera energienheter 
till målområdet för 
vätgasanläggningen.

• Om en eller flera energienheter är helt inne i målområdet för vätgasanläggningen (max tre): 5 FÖR VARJE

5 + 5 5 + 5 + 5 5 + 5 + 5

Uppdrag 14 LEKSAKSFABRIK

14
Fabriker använder stora mängder 
energi för att tillverka produkter 
som till exempel leksaker.

Leverera energienheter till 
leksaksfabrikens behållare och 
frigör minidinosaurieleksaken. 

• Om en eller flera energienheter är åtminstone delvis inne i facket på baksidan av leksaksfabriken eller inne i den 
röda matartratten (max tre): 5 FÖR VARJE

• Om minidinosaurieleksaken har frigjorts: 10
Energienheter som lagras i leksaksfabriken får inte vara i kontakt med lagets utrustning när matchen 
är slut.

5 + 5 5 + 5 + 5 5 + 5 + 5 + 10

Regelhäfte för robottävlingen  I  Uppdrag

x2
x1
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Uppdrag 15 LADDNINGSBART BATTERI

15
Energi kan lagras i batterier, men 
det går åt mycket energi att tillverka 
dem. 

Leverera energienheter till 
målområdet för det laddningsbara 
batteriet.

• Om en eller flera energienheter är helt inne i målområdet för det laddningsbara batteriet (max tre): 5 FÖR VARJE

Det laddningsbara batteriet är inte en energienhet. 
Energienheter som lagras i målområdet för det laddningsbara batteriet får inte vara i kontakt med lagets utrustning 
när matchen är slut.

0 5 5 + 5 + 5

PRECISIONSBRICKOR

Ni startar matchen med sex precisionsbrickor som tillsammans är värda 50 poäng. Domaren tar hand om dem. 
Om ni avbryter roboten utanför hem, tar domaren bort en bricka. Ni behåller poäng för det antal brickor som finns 
kvar när matchen är slut. Om antalet som finns kvar är:
1: 10,  2: 15,  3: 25,  4: 35,  5: 50,  6: 50

(Se regler, Utanför hem 1 och 2)
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VIKTIGT!
Alla formuleringar i Regelhäftet för robottävlingen innebär exakt 

det som står och inget annat. Om en detalj inte nämns spelar 

den ingen roll. 

Om en situation uppstår som gör att domaren har svårt att fatta 

ett beslut eller om det är oklart, får ni dra nytta av regeln hellre 

fria än fälla. Text gäller alltid före bilder. (Filmer och mail har 

ingen förtur vid poängbedömning.)

Om regler, uppdrag eller robotbanan behöver justeras 

eller förtydligas kommer uppdateringar att utfärdas 

under projektperioden, och dessa ersätter tidigare 

material. Under en turnering är det huvuddomaren 

som fattar det slutgiltiga beslutet.

• Det finns två hemområden och två 
områden att starta från. 

• Det får vara fyra tekniker vid 
robotbanan – två på varje sida. 

• Reglerna har skrivits om för att ta 
hänsyn till alla dessa ändringar 
och därför är det viktigt att ni läser 
igenom hela regelhäftet noggrant.

• Utrustning: Allt som lagen 
behöver ta med sig till matchen. 
Se avsnitt ”Utrustning” s. 17 för 
mer information.

• Robotbana: Den består av sarger 
och allting innanför dem. Mattan, 
installationerna och hemområden 
är alla delar av robotbanan. 

• Avbrott: När tekniker berör eller 
interagerar med roboten efter 
starten.

• Start: När tekniker aktiverar 
roboten helt inifrån ett av 
startområdena så att den förflyttar 
sig automatiskt.

• Match: De 2,5 minuter då roboten 
utför så många uppdrag som 
möjligt för att få poäng.

• Uppdrag: En eller flera uppgifter 
som kan utföras för att få poäng. 
Lagen kan utföra uppdrag i vilken 
ordning och kombination som 
helst.

• Precisionsbrickor: De sex röda 
LEGO-bitarna i Challengesetet. 

De är värda poäng, men i vissa 
situationer kan en domare ta bort 
dem en i taget. Se avsnitt ”Utanför 
hem” s. 20 för mer information.

• Robot: Er styrenhet och 
utrustning som kombineras 
med den för hand och som inte 
separeras från den, såvida det 
inte görs för hand.

• Tekniker: Lagmedlemmar som 
står vid bordet och hanterar 
roboten under matchen.

Regler

Nytt för i år

Ordlista

Regler

Uppdateringar

hjernekraft.org/challenge/for-lag/
oppdrag-2022

https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag-2022
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FÖRE MATCHEN  |  UTRUSTNING

Utrustningen inkluderar allt som lagen 
har med sig till robotmatchen, till exempel 
roboten, verktyg och tillbehör samt 
lagets installation som representerar 
innovationsprojektet. Detta avsnitt 
förklarar vad roboten och dess tillbehör 
kan tillverkas av.

1. All utrustning måste bestå av 
byggbitar tillverkade av LEGO® och de 
ska vara i ursprungligt fabriksskick. 
Undantag: LEGO®-snören och rör 
kan kapas till önskad längd.

2. LEGO®-bitar som inte är elektriska är 
tillåtna från vilket set som helst. Lagen 
kan använda så många de vill.

3. Elektrisk LEGO®-utrustning är endast 
tillåten så som beskrivs och visas 
nedan. LEGO® Education SPIKETM 
Prime visas, men LEGO® Education 
SPIKETM Essential, MINDSTORMS® 
EV3, MINDSTORMS Robot Inventor 
och motsvarande NXT och RCX är 
också tillåtna.

4. Lagen kan även använda 
LEGO®-kablar, en styrenhets 
strömförsörjningsdel eller sex 
AA-batterier samt ett microSD-kort.

5. Lagen kan välja mjukvara och 
vilket programmeringsspråk de 
ska använda. Robotarna måste 
vara självstyrande under matchen. 
Fjärrkontroller är inte tillåtna. Till 
exempel läsplatta eller laptop.

6. Lag får ha med sig ett blad från ett 
anteckningsblock per hemområde för 
programmeringsanteckningar. Detta 
räknas inte som utrustning.

7. Extra/kopior av installationer är inte 
tillåtet.

Styrenhet
Högst en i respektive match.

Motorer
Högst fyra (valfri 
kombination) i 

respektive match.

Sensorer
Endast tryck-,  färg-, 

 avstånds- samt 
gyrosensorer är tillåtna 
(valfri kombination och 

antal) i respektive match.
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Regler

FÖRE MATCHEN  |  FÖRBEREDELSER FÖR MATCH

Vid turneringar kommer matcherna att 
äga rum på officiella bord. Innan matchen 
startar måste lagen genomgå en före-
matchen-inspektion och placera ut all sin 
utrustning där den ska vara.

1. Lagets utrustning måste få plats inom 
de två startområdena och får inte vara 
högre än 305 mm. Om laget däremot 
får plats med all sin utrustning inom 
bara ett startområde samt att den är 
lägre 305 mm, får de 20 poäng.

2. Lagen får inte något extra 
förvaringsutrymme. Förvaringsbord 
eller vagnar är inte tillåtna. Allt måste 
vara på robotbordet eller i händerna 
på en tekniker. Områdena till vänster 
och höger om mattan kan användas 
för att förvara utrustning och är 
ungefär 171 mm gånger 1143 mm 
(måtten kan variera). Utrustning som 
förvaras på bordet får gå utanför 
vänster respektive höger sarg om så 
behövs.

3. När laget klarat inspektionen kan 
de börja distribuera sin utrustning 
och lösa installationer mellan 
de två hemområdena. En del 
installationer måste starta inom ett 
specifikt hemområde. Se avsnitt  
”Förberedelse av robotbana”  
s. 24 för mer information. Därefter 
placerar de sin robot i startområdet 
som de önskar starta från. 

4. Lagets medlemmar kan delas 
upp i två grupper och placerar 
en grupp på respektive sida av 
robotbanan (vänster och höger). 
Dessa medlemmar får inte byta sida 
under matchen. Placera upp till två 
tekniker vid respektive hemområde. 
Alla andra lagmedlemmar måste 
hålla sig på avstånd som anvisats av 
turneringsfunktionärerna. Lagen får 
aldrig ha fler än två tekniker på ett 
hemområde, men lagmedlemmarna 
kan byta plats med tekniker på sin 
sida när som helst.

Hem

Vänster startområde

Höger startområde
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UNDER MATCHEN  |  INOM HEM

Hem är lagets ”säkra” plats.

1. Hem är uppdelat i två områden. Varje 
hemområde har sitt eget startområde.

2. Tekniker kan använda sina händer på 
roboten, utrustning och installationer 
när dessa är helt inne i hem.

3. Vid start:

• Teknikerna får inte hindra något 
från att röra sig.

• Roboten eller något annat som 
ska förflyttas måste vara helt inom 
startområdet.

4. Tekniker får inte röra något utanför 
hem eller göra så att någonting rör 
sig, med undantag av roboten, eller 
sträcka sig utanför detta område. 

5. Efter starten ska teknikern låta 
roboten återvända helt och hållet 
in i hem innan den avbryts. Se 
avsnitt ”Utanför hem” s. 20 för mer 
information.
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UNDER MATCHEN  |  UTANFÖR HEM

1. Om lagets tekniker avbryter roboten, 
måste den startas om. Om roboten 
var utanför hem (även delvis) 
när den avbröts, förlorar man en 
precisionsbricka. 

Här är vad som händer med roboten 
när den avbryts:

• Om roboten delvis var utanför 
hem: Ta in roboten in i samma 
hemområde.

• Om roboten var helt utanför 
hem: Ta tillbaka roboten till valfritt 
hemområde.

Detta är vad som händer med 
utrustning eller installation som hade 
kontakt med roboten när den avbröts 
utanför hem (även delvis):

• Om objektet var med roboten när 
den startades: Behåll det. Ta med 
det med roboten.

• Om objektet anskaffades efter 
att roboten startades: Domaren 
får ta hand om det under resten av 
matchen.

Undantag: Om laget inte planerar att 
göra en ny start kan laget stoppa sin 
robot där den är utan att man förlorar 
en precisionsbricka. Roboten och 
allting som den är i kontakt med ska 
lämnas på den plats där den avbröts.

2. Om en del av utrustningen eller en 
installation faller av eller lämnas 
utanför hem, ska man vänta tills den 
stannar:

• Om den stannar helt och hållet 
utanför hem: Då ska den vara kvar 
i befintligt skick, om inte roboten 
ändrar på den. 

• Om den delvis är inom 
hemområdet: Då ska den vara 
kvar i befintligt skick, om inte 
roboten ändrar på den. Alternativt 
kan teknikerna, när som helst, ta 
bort den för hand. Om objektet som 
tas bort för hand var en installation, 
måste det överlämnas till domaren 
för resten av matchen. Om objektet 
var utrustning, måste det tas in 
i aktuellt hemområde och laget 
förlorar en precisionsbricka.

3. Lag får inte separera Dual Lock, ta 
isär installationer eller göra sönder en 
installation. Lag får inte heller avbryta 
sin robot för att på så sätt få poäng. 
Poäng man får på det här viset räknas 
inte.

4. Lag får inte störa det andra lagets 
robotbana eller robot, om inte det 
finns ett uppdragsundantag. Poäng 
som det andra laget missar eller 
förlorar på grund av att man stört, 
kommer automatiskt tillfalla dem.

Regler
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EFTER MATCHEN  |  POÄNGSÄTTNING

1. Efter 2,5 minuter är matchen slut. 
Teknikerna måste stoppa roboten 
och får inte röra någonting. Det är nu 
poängsättningen startar.

2. För att få poäng måste alla 
uppdragskrav vara synliga i slutet 
av matchen, om inte någon speciell 
metod krävdes för uppdraget.

3. Om det krävs att något är ”helt inne” 
i ett område, är det linjerna och 
luftutrymmet ovanför området som 
räknas som ”inne”, om inget annat 
angivits.

4. Om ett lag inte kan köra sin robot 
kan det fortfarande få Gracious 
Professionalism®-poäng genom att 
förklara situationen eller närvara vid 
matchen. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Domaren registrerar matchresultaten 
tillsammans med laget. Om man 
är överens om resultaten, blir de 
officiella. Huvuddomaren fattar det 
slutgiltiga beslutet, om så behövs.  
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.

Re
gl

er
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Installationer
Använd LEGO®-bitar 
från ert Challengeset och 
instruktioner för att bygga 
installationerna. 
hjernekraft.org/challenge/
for-lag/oppdrag-2022/
byggeinstruksjoner-
challengesett 

Roboten interagerar 
med installationer på 
robotbanan för att ge poäng. 
Installationerna kan byggas 
när som helst, men om ni 
använder Deltagarhäftet, är 
detta en del av aktiviteterna 
under pass 1-4.

Observera: Det är viktigt 

att bygga installationerna 

noggrant eftersom de 

annars kan orsaka problem 

när man använder dem. 

Arbeta som ett lag för att 

bygga installationerna 

och kontrollera varandras 

byggen.

Nu är det dags  att bygga! 

Instruktioner för att bygga 
installation

https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag-2022/byggeinstruksjoner-challengesett
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Information om installationerna

Påsnummer Påsinnehåll Uppdragsnummer 

  Vit energiresa 

7 Vindkraftverk 07

4 Energilagring 03

8 Titta på tv 08

  Blå energiresa 

12 Vattenreservoar 12

11 Vattenkraftverk 11

13 Leksaksfabrik 14

  Gul energiresa 

2 Oljeplattform 02

3 Tankbil 02

6 Hybridbil 06

  Orange energiresa 

10 Kraftverk 10

5 Smarta elnät 05

9 Dinosaurieleksak 09

  Diverse 

1 12x energienheter, 3x bränsleenheter, 1x vattenenhet, 
1x hybridenhet, 1x laddningsbart batteri

Flera uppdrag

14 Bitar till innovationsprojekt (räknas som utrustning) 01

15 Designbitar för utställningsvägg (räknas som utrustning) 03

16 Precisionsbrickor

16 Lagledarmärken och säsongsbitar



hjernekraft.org/challenge/for-lag/ 
oppdrag-2022/robotbord
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Förberedelse av robotbana

Förberedelse av robotbana

Placering av robotmatta

1. Kontrollera om det finns ojämnheter 
på bordsytan. Slipa eller fila ner dem 
och dammsug sedan ordentligt.

2. Rulla ut och placera mattan på det 
noggrant rengjorda bordet, så som 
visas nedan. Vik aldrig mattan, tryck 
aldrig ihop eller böj en hoprullad 
matta.

3. För mattan längs med den nedre 
sargen och centrera den. Det ska inte 
vara något avstånd mellan mattan och 

sargen längst ner, endast överst (ca 6 
mm). När bordsstorlek och placering 
av mattan är korrekta, ska områdena 
till vänster och höger om mattan vara 
ungefär X = 171 mm gånger Y = 1143 
mm.

4. Valfritt – För att hålla mattan på plats 
kan man använda tunna remsor med 
svart tejp på mattans vänstra och 
högra kanter.

Det är okej att träna utan ett officiellt bord 
eller officiella sarger, men matcherna 
kommer att hållas på ett officiellt bord 
under turneringen. Tänk på detta när 
ni tränar och kom ihåg att märka ut det 
utrymme som 
behövs för hem på 
båda sidorna av 
mattan. 

NOTERA: Om ni 

tävlar, så kom ihåg att 

volontärer arbetat hårt 

för att robotbanorna 

ska bli korrekta, men 

det kan förekomma 

enstaka felaktigheter 

såsom ojämnheter under 

mattan eller förändringar i 

ljussättningen.

TurneringsuppställningÖvningsuppställning

Längst upp

Längst ner

H
ög

er

V
än

st
er

Y

X X

Instruktioner för att bygga 
robotbord

https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag-2022/robotbord
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3M™ DUAL LOCK™ FÖRBEREDELSE AV ROBOTBANA

Det finns ark med Dual Lock™-rutor i ert Challengeset för att fästa 
installationerna på mattan. Dual Lock är en viktig del i förberedelsen av 
robotbanan. Om installationerna inte är ordentligt fastsatta kommer ni att 
få svårt att utföra uppdragen.

FÄSTA INSTALLATIONER – Rutorna med ett X på mattan visar var man fäster Dual Lock. Använd Dual Lock så 
som visas i det här exemplet och var mycket noggrann. När ni trycker fast en installation ska ni trycka på dess bas 
i stället för högre upp. Annars kan ni trycka sönder installationen. Lyft installationen från basen för att separera 
Dual Lock och ta bort den från mattan.

Steg 1: Första Dual Lock-rutan 
med den klibbiga sidan ner.

Steg 2: Andra Dual Lock-rutan med 
den klibbiga sidan upp.

Steg 3: Passa in installationen och 
tryck fast.

ENHETER 

Enheter från vänster till höger: 
• Energienhet (x12)
• Bränsleenhet (x3) 
• Hybridenhet (x1)
• Laddningsbart batteri (x1) 
• Vattenenhet (x1)
• Vattenenhet med öglor (x3)

Se uppdrag

02–04  och 06–15

BITAR FÖR 
INNOVATIONSPROJEKT

LEGO-bitarna i påse 14 kan 
användas till att bygga en 
prototyp som representerar det 
innovativa projektet.

Se uppdrag

01

DESIGNBITAR

Bitarna som finns i påse 
15 kan användas till lagets 
visningsvägg under pass 3 
i Deltagarhäftet (valfritt) för 
energilagringsinstallationen.

Se uppdrag

03
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Placering av installationer

Förberedelse av robotbana

HEM

Placera er 
installation för 
innovationsprojekt i 
valfritt startområde.

Placera lek-
saksdinosaurien 
i det högra 
hemområdet.

Se uppdrag

01  och 09

ENERGILAGRING

Tråg

Energi- 
enhet

Placera en 
energienhet i tråget 
och tryck in den 
helt och hållet så 
som visas.

Visningsvägg

Lagen får ta med 
och använda sin 
visningsvägg i 
robottävlingen 
under en turnering. 
Alternativt kan man 
förses med en tom 
vit visningsvägg.

Se uppdrag

03

OLJEPLATTFORM

Tankbil

Matartratt
3x Bräns-
leenheter

Lyft släden, för 
in tankbilen på 
plats och sänk 
sedan ner släden 
på tankbilens 
dragkrok. Lasta in 
tre bränsleenheter i 
matartratten.

Släde Se uppdrag

02

SOLENERGIPARK

3x Energienheter

Placera de tre 
energienheterna 
så som visas.

Se uppdrag

04

SMARTA ELNÄT

Orange 
kopplings-
enhet

Röd 
aktivator

Tryck in den röda 
aktivatorn helt.

Se uppdrag

05

Regelhäfte för robottävlingen  I  Förberedelse av robotbanan
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HYBRIDBIL

Hybridenhet Hybridbil

Ramp

Placera 
hybridenheten och 
hybridbilen så som 
visas så att bilens 
bakhjul befinner 
sig precis bakom 
rampen.

Se uppdrag

06

TITTA PÅ TV

TV

Energienhet

Placera en 
energienhet under 
tv:n. Sänk ner tv:n 
och dra ut den röda 
soffan helt.

Röd 
soffa Se uppdrag

08

VINDKRAFTVERK

Röd 
aktivator

3x Energi-
enheter

Dra ut den 
röda aktivatorn 
helt. Lasta tre 
energienheter på 
rampen som visas.

Ramp

Se uppdrag

07

KRAFTVERK

3x Energienheter

Lasta tre 
energienheter och 
sänk ner den röda 
bommen så som 
visas.

Röd 
bom

Se uppdrag

10



28

Förberedelse av robotbana

Placering av installationer

VATTENKRAFTVERK

Svart 
arm

Energienhet

Placera en 
energienhet 
framför den 
tjockaste 
svarta armen 
på turbinhjulet 
längst ner på 
installationen. 
Lasta in en 
vattenenhet i 
matartratten.

Matartratt

Vatten-
enhet Se uppdrag

11

LEKSAKSFABRIK

Lyft upp den 
svarta spärren 
och tryck upp 
minidinosaurien 
så att den hamnar 
bakom den svarta 
spärren.

Spärren

Minidinosaurieleksak

Se uppdrag

14

VATTENRESERVOAR

3x vattenheter 
med öglor

Vattenreservoarens 
ram

2 röda 
krokar

Placera vatten- 
reservoarens ram 
och tre vatten- 
enheter med öglor 
så som visas 
(öglorna på vatten- 
enheterna ska  
passas in med 
mattans linjer).

Se uppdrag

12

LADDNINGSBART BATTERI

Laddningsbart batteri

Placera det 
laddningsbara 
batteriet så som 
visas.

Se uppdrag

15

PRECISIONSBRICKOR

Domaren tar hand 
om dessa under 
hela matchen.

Regelhäfte för robottävlingen  I  Förberedelse av robotbanan
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Skiss över 
robot- 
banan
Markera den väg 
som er robot kommer 
att göra för att lösa 
uppdrag.

Ni kan använda 
färger för att visa 
varje tur som er robot 
kommer att göra samt 
vilket startområde 
den kommer att 
återvända till.

Bestäm vilken sida 
er utrustning ska 
starta från.
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