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CITY SHAPERSM  Oppdraget
Arkitekter designer og konstruerer bygninger. De kombinerer videnskab og kunst, når de 
laver konstruktioner og bygninger for deres kunder. Sommetider er der tale om 
nybyggerier, og andre gange er det ombygninger af eksisterende bygninger.

De arbejder I større teams, ligesom I gør. I samarbejde med konstruktører, civil- og 
bygnings-ingeniører sikrer de sig, at de forskellige dele af projektet gennemføres 
korrekt. Bygningsarbejdere som elektrikere, murere og tømrer udfører det fysiske 
arbejde, og projektledere sikrer, at arbejdet udføres til tiden og inden for budgettet. 
Enhver rolle er vigtigt for at få arbejdet udført korrekt.

I vore byer, store som små, er der mange udfordringer, fx transport, tilgængelighed og 
selv naturkatastrofer. Hvordan kan vi skabe en bedre fremtid for alle? Det kræver 
samarbejde og nytænkning. Er I klar til sammen at skabe en bedre fremtid?

I Robotkonkurrencen skal jeres hold:
• Identificere de missioner, der skal løses. 
• Designe, bygge og programmere en LEGO® 
  [MINDSTORMS] Robot, der kan udføre missionerne.
• Teste og forbedre jeres program og design.

Jeres Robot skal kunne navigere, aktivere ting samt transportere, levere og hente 
objekter. I og jeres robot har kun 2½ minut til at udføre så mange missioner som muligt. 
Så, I skal være kreative!

I jeres Innovative Projekt skal holdet: 
• Identificere et problem med en bygning eller et 
  offentlig område i jeres samfund 
• Designe en løsning.
• Del jeres løsning med andre.

På turneringsdagen skal holdet  
præsentere deres projekt, inklusiv  
problemstillingen, løsningen og  
hvordan de har delt den, i en 5  
minutters præsentation.

ROBOT KØRSEL PROJEKT

KERNEVÆRDIER



Gennem sæsonen skal kerneværdierne være grundlaget for 
godt samarbejde, respekt og inkludering. 
Vi udtrykker FIRST®-filosofierne Gracious Professionalism® og Coopertition® gennem 
kerneværdierne: 

Holdets leverancer:
På turneringsdagen skal I præsentere for dommerne hvordan I har inkluderet 
kerneværdierne i det øvrige arbejde, samt vise jeres kendskab til kerneværdierne i sig 
selv. Præsentationen skal være på max 5 minutter. Kerneværdierne præsenteres ofte i 
holdets pit.

Opdagelse:
Vi udforsker nye 

færdigheder 
og ideer.

Inkludering: 
Vi respekterer 
hinanden og 

rummer hinandens 
forskelligheder.

Teamwork:
Vi er stærkere, når 
vi står sammen.

Sjov:
Vi har det 

sjovt!

Innovation:
Vi bruger kreativitet 

og udholdenhed til at 
løse problemer.

Effekt:
Vi anvender det, vi 

lærer, til at forbedre 
vores verden.

RAPPORT-
INDLEVERING

DOMMER-
PRÆSENTATIONER

PIT-
STAND

ROBOT-
KAMPE



Opgave 1 FORHØJET PLADS (Point for det, der udføres)
➔ Hvis robotten kun er understøttet af broen: 20
➔ Hvis et eller flere flag er tydeligt hævet i nogen grad kun af robotten:  
     15 Hvert flag

I kan kun få flagpoint, hvis I får bropoint. Regel 30 tillader, og det forventes, at robotterne kolliderer, 
mens de forsøger at optjene flagpoint. Det er okay. Når det er tydeligt, at kun én robot holder et flag 
hævet, opnår kun denne robot point.

Opgave 2 KRAN (Point for det, der udføres)
Hvis den blå enhed med krog er
➔ Ttydeligt sænket ved en hvilken som helst afstand fra toppen: 20
➔ Uafhængig og kun understøttet af en anden blå enhed: 15
    og niveau 1 er helt inde i den blå cirkel: 15 
 

Opgave 3 INSPEKTIONSDRONE
➔    Hvis inspektionsdronen kun understøttes af aksel 

  (A) på broen: 10

Opgave 4 DESIGN MÅLRETTET DYRELIV
➔  Hvis flagermusen kun understøttes af grenen (B) på træet: 10

Opgave 5 BYGNING I TRÆ (Point for det, der udføres)
Hvis en enhed kun er understøttet af træets
➔ Store grene: 10 pr. enhed
➔  Små grene: 15 pr. enhed

Opgave 6 TRAFIKPROP
➔ Hvis trafikproppen er ophævet. Den bevægelige del skal være uafhængig og 
kun understøttet af sine hængsler som vist: 10

Opgave 7 GYNGE
➔ Hvis gyngen er sluppet løs:  20

Opgave 8 ELEVATOR (Scor point på den ene eller den anden)
Hvis elevatorens bevægelige dele er uafhængig og kun er understøttet af sine 
hængsler som vist i følgende position
➔ Blå vogn nedad: 15
➔  Balanceret: 20



Opgave 9 SIKKERHEDSFAKTOR
➔  Hvis testbygningen er uafhængig og kun er understøttet af de blå bjælker, og 

nogle bjælker som minimum er blevet slået halvvejs ud:   
10 pr. udslået bjælke

Opgave 10 STÅLKONSTRUKTION
➔ Hvis stålkonstruktionen står oprejst, er uafhængig og kun understøttet af 
     sit eget understel som vist: 20

Opgave 11 INNOVATIV ARKITEKTURTUR
Hvis der er en holddesignet prototype som er klart større end en blå bygnings- 
enhed, der kun er bygget af jeres LEGO® klodser fra ”BAG 10”
➔  Helt inde i en hvilken som helst cirkel: 15
➔  Delvist inde i en hvilken som helst cirkel: 10

Bemærk: Der vises en vilkårlig prototype. Design og byg jeres egen prototype inden dysten. I skal ikke 
bygge prototypen under dysten.
Prototypen i opgave 11 skal bygges udelukkende af klodserne i Bag 10. Den kan også indeholde 
de røde og grå elementer. Bemærk at det ikke er nødvendigt at bruge alle klodserne fra Bag 10.                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                         

Opgave 12 DESIGN OG BYG (Brug den nødvendige tid til at forstå scoring-eksemplerne)
➔  PLACERING - Hvis der er cirkler med mindst én tilsvarende farvet enhed 

(farveoverensstemmelse), som er helt inde i cirklen og ligger fladt ned på 
måtten: 10 pr. cirkel

     (Bemærk: Den blå cirkel er ikke en del af opgave 12)

➔  HØJDE - Hvis der er uafhængige stakke som minimum delvist er i cirklerne, 
skal du lægge alle deres højder sammen: 5 pr. niveau

     (Bemærk: En stak er en eller flere bygningsenheder, hvor niveau 1 rører fladt på måtten, 
     og eventuelle højere niveauer er placeret fladt på niveauet under).          

Opgave 13 OPGRADERINGER FOR BÆREDYGTIGHED  (Kun en pr stabel)
➔  Hvis en opgradering (solpaneler, taghave, isolering) er uafhængig og kun 

understøttet af en stak, der som minimum er delvist indenfor en hvilken som 
helst cirkel: 10 pr. Opgradering

                                                                                                                                                            
Opgave 14  PRÆCISION  (Kun en point-sum tæller)
➔ Hvis antallet af præcisionsbrikker, der er tilbage på banen, er   
     6: 60 / 5: 45 / 4: 30 / 3: 20 / 2: 10 / 1: 5



DESIGN, BYG OG PROGRAMMER:
KONSTRUKTION

I kan bruge alle LEGO®-element i sin originale form som den er fabrikeret.

I MÅ I MÅ IKKE
Klippe LEGO® snore og –rør i passende længder. Bruge LEGO® wind-up/pull-back-“motorer.”
Markere dele, hvor det ikke kan ses (for identifikation) Bygge eller bruge jeres egne bane-installationer.
TIPS! I bør forvente, og designe for, variationer, for eksempel ændringer i lysforhold, ujævnheder i banevæggene eller små bølger på 
robotmåtten. 

HARDWARE

Nødvendigt Udstyr Antal tilladt EV3 (eller tilsvarende NXT/ RCX)

X Contoller 1 per dyst

X Motorer Hvilken som helst konbination, 
max. 4 totalt

Medium

Large
Sensorer Ubegrænset

 

 
SOFTWARE

I kan bruge hvilken som helst software så længe robotten bevæger sig autonomt. 
Det betyder at den skal bevæge sig af sig selv. 

Ingen form for fjernbetjening er tilladt.



FIRST® LEGO® League is the result of an exciting alliance between FIRST® and the LEGO® Group.

ROBOTBORD OVERSIKT

FIRST® and the FIRST® logo are registered trademarks of FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology). LEGO® is 
a registered trademark of the LEGO Group. FIRST® LEGO® League, the FIRST LEGO League logo, and CITY SHAPERSM are jointly held 
trademarks of FIRST and the LEGO Group. © 2019 FIRST and the LEGO Group. All rights reserved. FL051Regler for robotkonkurrencen

DEFINITIONER
– Her er det, der er nødvendigt for jer at vide og kan forvente for at være klar til 
en Robotdyst. 

01. ROBOT –Dette er jeres LEGO® MINDSTORMS-controller og alt det udstyr, 
som I har kombineret den med ved håndkraft, og som ikke er beregnet til at 
blive adskilt fra den, undtagen ved håndkraft.

02. UDSTYR – Dette er alt, hvad I medbringer til en opgaverelateret aktivitet, 
herunder robotten.

03. DYST – Når to hold spiller i hver sin retning på to baner, som er opstillet, så 
de vender nord mod nord. Jeres robot sættes i gang én eller flere gange fra 
Startområdet og forsøger at udføre så mange opgaver som muligt på 2,5 
minutter. 

04. BANE –  Omfatter Hjem, Banemåtte, Installationer og alt andet, der 
omfatter de indvendige sider af grænsevæggene. 

05. INSTALLATION – Enhver LEGO® genstand, som allerede befinder sig på 
banen, når I ankommer.



06. STARTOMRÅDE – Dette er måttens indvendige kvarte cirkelområde og de 
sorte linjer, der danner det. Det udvides til at omfatte forsiden af den sydlige 
grænsevæg, men ikke længere end dertil. Den omfatter ikke det hvide bånd med 
sponsorlogoer.

07. HJEM – Bordoverfladen vest for den banemåtte, der indeholder indersiden 
af grænsevæggene.

08. START – Når I er færdig med at klargøre robotten og derefter sætter den i 
gang.

09. AFBRYDELSE – Næste gang I interagerer med robotten efter start.

10. PRÆCISIONSBRIKKER – Dette er seks røde skiver på banen, som allerede 
er point værd, når dysten starter. Hvis I afbryder robotten, før den er helt inde i 
Hjem, bliver en brik fjernet af dommeren.

11. TRANSPORT OG LAST – Når noget målrettet/strategisk bliver
➔  fjernet fra sin plads og/eller
➔  flyttet til et nyt sted og/eller
➔   bliver frigivet et nyt sted,

bliver det ‘Transporteret’, og det kaldes ‘Last’. Når genstanden tydeligt ikke 
længere rører det, der transporterede den, afsluttes transporten, og genstanden 
er ikke længere Last. 

Bane

Stort 
inspektionsområde                   

Måtte

Lille 
inspektionsområde                                

Hjem

Startområde



TAG MED TIL DYSTEN EFTERLAD UDENFOR KONKURRENCEOMRÅDET
Jeres konkurrenceklare hold (op til 10 personer), 
herunder to udpegede teknikere.

Alle andre elektroniske dele

Jeres robot (kun én, hvis I har mere end én) og alt 
dens udstyr, herunder: 

Ekstra robotter

EN strømforsyning til controlleren eller SEKS 
AA-batterier

Ekstra controllere

LEGO® ledninger og konverterkabler efter behov.

TURNERINGSREGLER
Husk, at I har mindst tre officielle runder, så gå ikke i panik, hvis noget går galt. 
Jeres bedste score tæller.

12.  Hold, ledere, dommere og alle andre forventes altid at efterleve 
kerneværdierne.

13.  Fjernbetjening og/eller dataudveksling med robotterne (herunder Bluetooth) 
i konkurrenceområdet er forbudt.

14. I kan kun røre jeres robot for at forberede en igangsætning, når den er helt 
inde i Hjem eller i Startområdet. 

15. Den tynde linje rundt om et scorings-område tæller som en del af området. 

16.  TVIVLEN KOMMER JER TIL GODE  – Hvis dommeren står over for en 
meget svær afgørelse, og ingen kan pege på et sted i reglerne til at afgøre 
den, kommer tvivlen jer til gode, men I skal ikke lade det være en del af jeres 
strategi.

17.  De officielle opdateringer til robotkonkurrencen har forrang over opgaverne 
og ”Klargøre Robotbanen”. Opgaver og ”Klargøre Robotbanen” har forrang 
over reglerne. Den lokale hoveddommer træffer de endelige beslutninger 
under turneringen, når det er nødvendigt.

.



FØR DYSTEN BEGYNDER 

18.  I har mindst 1 minut til at forberede jer. Dette er jeres chance for at bede 
dommeren om at kontrollere, at opgavens opsætning er korrekt, og/eller 
kalibrere lys-/farvesensorer efter behov.

19.  Vis dommeren at ALT jeres udstyr passer ind i enten det store eller det lille 
inspektionsområde (I bestemmer hvilket) under et fiktivt loft på 30,5 cm.  
Hvis det passer ind i det lille inspektionsområde, får I en fordel. Fordelen ved 
det “Lille område” i City Shaper-udfordringen er 5 ekstra point pr. udført 
opgave, dog gives der 10 ekstra point for opgaven Kran (Opgave 2). Der 
gives dog ikke ekstra point i opgave 14. Efter inspektionen placerer I alt jeres 
udstyr i Hjem og Start-området.

20.  Beslut jer for to teknikere, der skal begynde konkurrencen. Kun to teknikere 
er tilladt på konkurrencebanen ad gangen, men teknikerne kan til enhver tid 
skiftes ud. Resten af holdet står klar som anvist af turneringens officials, 
med mindre det er nødvendigt med nødreparationer under dysten.  

UNDER DYSTEN

21. STARTSEKVENS
KLAR-SITUATION: 
➔  Jeres robot og alt, hvad den skal flytte og bruge, er arrangeret efter jeres 

ønske. Den skal passe helt ind i Startområdet og må ikke være højere end 
30,5 cm.

➔ Når nedtællingen starter, må ingenting bevæge sig eller håndteres. 
➔  Den præcise timing af den første start af dysten sker ved begyndelsen af det 

sidste ord eller den sidste lyd i nedtællingen, f.eks. “Klar, parat, Nu!” eller Biiiip!

22.  I må ikke interagere med nogen som helst del af banen, der ikke er helt inde 
i Hjem, undtagen ved Start.   
- Undtagelse:  Hvis udstyr falder utilsigtet af robotten, kan I tage det op med 
det samme fra et hvilket som helst sted.

23.  Lad ikke andre ting end robotten bevæge sig eller køre ud af Hjem, heller 
ikke delvist, bortset fra ved Start. 
- Undtagelse:  Hvis noget ved et uheld flyttes ud af Hjem, kan I flytte det 
tilbage.



24.   Alt, hvad robotten påvirker eller sætter helt uden for Startområdet, bliver  
hvor det er, medmindre robotten ændrer det. 

25. Skil ikke installationerne ad, medmindre opgaven kræver det.

26. Sørg for at opbevare alt jeres udstyr og alt, hvad robotten bringer 
       til Hjem inden for Hjem.

27.  PROCEDURE FOR AFBRYDELSE  – Hvis I afbryder robotten, skal I straks 
stoppe den og derefter roligt løfte den op indtil næste start.    
Hvor blev robotten afbrudt?

       ➔  Helt inde i Hjem:   Det er ikke noget problem.
       ➔ Ikke helt inde i Hjem: I mister et præcisionsbrik.
28. AFBRYDELSE MED LAST – Hvis robotten har Last, når den afbrydes:
 Hvor blev Lasten sat på robottet/hentet?
 ➔ Helt inde i startområdet: Behold den.
 ➔  Ikke helt inde i startområdet:
 
 Hvor var lasten ved afbrydelsen?
 ➔  Helt inde i Hjem: Behold den.
 ➔  Ikke helt inde i Hjem: Dommeren tager den

29. STRANDET LAST  – Hvis en uafbrudt robot taber sin Last, skal I lade lasten 
ligge.  
 Hvor blev lasten tabt?
 ➔ Helt inden for Hjem: Behold den.
 ➔  Ikke helt inden for Hjem:  Lad den blive, hvor den er.

30. FORSTYRRELSE – Undlad at påvirke det andet hold negativt, undtagen som 
det er tilladt i en opgavebeskrivelse. Hvis I, jeres hold eller jeres robot forhindrer 
et andet hold i at fuldføre en opgave, tildeler dommeren dem point for den 
pågældende opgave.

31. SKADE PÅ BANEN – Hvis robotten adskiller en Dual Lock eller ødelægger 
en installation og tydeligt drager fordel af skaden, vil opgaven ikke give point.



FIRST®, the FIRST logo, and Gracious Professionalism are registered trademarks of For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST®). LEGO®, 
the LEGO logo, and MINDSTORMS® are registered trademarks of the LEGO Group. FIRST® LEGO® League and City ShaperSM are jointly held trademarks of FIRST 

and the LEGO Group. © 2019. Det er FIRST Scandinavia som driver FIRST® LEGO® League i Skandinavia.

SLUT PÅ DYSTEN 

32. Når dysten afsluttes, må alt blive, præcist som det er. 
➔ Hvis jeres robot bevæger sig, skal I stoppe den omgående og lade den stå, 
hvor den er. (Ændringer efter 
     dystens slutning tæller ikke).
➔ Herefter må intet berøres, før dommeren giver tilladelse til at nulstille banen.

Vær opmærksom på disse to særlige definitioner, når I læser scoringskravene til 
opgaven:

33. UAFHÆNGIG – Ingen berøring af udstyr.

34 UNDERSTØTTET – 100 procent af dens vægt holdes oppe og sikres mod at 
falde ned. 
 
POINTGIVNING

35. Kun den endelige (slut på dysten) tilstand af jeres bane evalueres for 
pointoptælling.

36. Dommeren går igennem det, der er sket, og inspicerer banen sammen med 
jer, opgave for opgave.
➔  Hvis holdet og dommeren er enige, underskriver et holdmedlem 

scoringsarket, og beslutningen er afgjort.
➔ Hvis holdet og dommeren er uenige, træffer dommeren den endelige 
beslutning.

37. Det er minimum tre indledende runder ved hver turnering. I hver dyst har 
holdene en ny chance
for at opnå den højeste pointsum. Det er ingen sammenhæng mellem dystene. 
Hvis det bliver uafgjort, bruges næstbedste og tredjebedste pointsum for at 
afgøre, hvem der er bedst placeret. Hvis det skulle være uafgjort i alle 
gennemkørsler, afgør turneringens hoveddommer hvad de vil gøre.

Finaler: Hvis det skulle blive uafgjort i nogen af finalerunderne (kvart-, semi-, 
finale), tæller bedste resultat i forrige runde.


