
REGULAMENTUL  
PROBEI DE ROBOTICĂ



Proba de robotică

Sponsori globali
FIRST ® LEGO® League

Sponsor 
FIRST ® LEGO® League Challenge



M01

M03

M14

CARGO CONNECTSM 3

Proba de robotică

Terenul de joc

O echipă FIRST ® LEGO® League Challenge lucrează 
împreună să proiecteze și să construiască un robot 
LEGO® pe care îl vor programa să realizeze în mod 
autonom o serie de misiuni, acumulând puncte, pe 
parcursul unui meci de robotică de 2:30 minute. După 
stabilirea strategiei, echipa lansează robotul lor din 
zona de lansare, iar acesta se va deplasa pe terenul 
de joc, încercând să rezolve misiunile.

Robotul este programat să se întoarcă oricând în 
bază, pentru a permite echipei să facă modificări 
şi apoi să îl lanseze din nou pentru a încerca alte 
misiuni. Dacă este necesar, robotul poate fi adus 
în bază cu mâna, dar în acest caz echipa va pierde 
un jeton de precizie. Echipa va avea trei meciuri 
de robotică și doar scorul cel mai bun va fi luat în 

considerare.  

Provocarea acestui sezon, CARGO CONNECTSM, 
presupune ca robotul să livreze încărcături diverse 
la metode de transport sau destinații diferite de pe 
întreaga planșă de joc. Robotul trebuie să activeze 
modele ale misiunilor ce reprezintă siguranța, 
eficiența, conexiunile și accesibilitatea în transporturi.

Gracious Professionalism® (Profesionalism demn)
reprezintă modul în care punem în practică valorile 
noastre fundamentale în cadrul FIRST LEGO 
League. Meciul de robotică este un moment 
important în care se poate observa, așa că arbitrii 
vor evalua acest aspect pentru fiecare echipă pe 
parcursul fiecărui meci de robotică.
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4 Proba de robotică  I  Misiuni

Construirea modelelor misiunilor Scanați codul 
QR pentru 
instrucțiunile 
de construire.

Număr pachet Conținut pachet Număr misiune Nume misiune

MODELE LEGATE DE EFICIENȚĂ – Construiți în sesiunea 1

1 2x camioane pentru convoi M13  / M15 Convoi camioane 
Încărcare Cargo

2 schimbare motor M05 Schimbare motor

3
container cu balama  
conținut pentru container 
3x containere gri

M02  / M15  / M16
Capacitate neutilizată 
Încărcare Cargo 
CARGO CONNECT™

4 ușă cu prag 
colet M11 Livrare la domiciliu

MODELE LEGATE DE SIGURANȚĂ – Construiți în sesiunea 2

5 statuie cocoș M12 Livrare agabaritică

6 paletă elice eoliană 
suport albastru M12 Livrare agabaritică

7 evitare accident M06 Evitare accident

8 navă cargo M07  / M15 Descărcare navă cargo 
Încărcare Cargo

9 macara cu container M07 Descărcare navă cargo

MODELE LEGATE DE ACCESIBILITATE – Construiți în sesiunea 3

10 șine de tren 
2x vagoane de tren M09  / M15 Șine de tren 

Încărcare Cargo

11
pod cu piedică, secțiune vest 
pod, secțiune est 
suport central

M14 Pod

12 elicopter 
pachet cu mâncare M08 Livrare aeriană

MODELE LEGATE DE CONEXIUNI – Construiți în sesiunea 4

13
avion 
camion 
2x lansator

M04 Călătorie cargo

14 avion cargo 
1x container gri M03 Descărcare avion

15
spațiu de depozitare 
3x containere (verde deschis, portocaliu 
deschis și albastru)

M10  
( M15  / M16  doar containere)

Centru de sortare

MODEL PENTRU MISIUNEA 1 (M01) – Construiți în sesiunea 8

16 cărămizi pentru modelul proiectului de inovare M01 Model proiect de inovare

ALTE MODELE – Nu trebuie construite

17
6x jetoane de precizie
4x brelocuri cu sezonul*
12x plăcuțe cu sezonul*

M17 Jetoane de precizie

*Notă: Brelocurile și plăcuțele cu sezonul NU sunt folosite pe teren sau în vreo misiune. Acestea sunt cadouri; folosiți-le cum doriți.
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Terenul de joc este îngrădit de pereți laterali și conține 
tot ce se afla în interiorul acestora, inclusiv pereții. 
Planșa de joc, modelele misiunilor și zona bazei, sunt 
toate părți componente ale terenului de joc. Planșa și 
piesele LEGO® necesare construirii modelelor pentru 
misiuni se regăsesc în setul Challenge. Instrucțiunile 
necesare pentru construcția modelelor misiunilor le 
găsiți la www.firstlegoleague.ro.

CONSTRUIREA MODELELOR

Robotul interacționează cu modelele misiunilor de pe 
teren pentru a obține puncte. Modelele misiunilor vor 
fi construite la sesiunile 1-4 din Caietul Inginerului. 
Pentru construcția modelelor misiunilor folosiți 
piesele LEGO din setul Challenge și instrucțiunile 
de pe site-ul www.firstlegoleague.ro. Unei singure 
persoane îi vor fi necesare aproximativ 6 ore să 
construiască toate modelele. Informațiile de la pagina 
4 vă vor ajuta să sortați pungile înainte de a începe 
construcția modelelor.

Modelele trebuie construite perfect. “Aproape perfect” 
nu este suficient de bine. Dacă exersați folosind niște 
modele construite incorect, robotul vostru va avea 
probleme la competiții. Recomandăm ca cel puțin 
două persoane să se verifice reciproc în timp ce 
construiesc.

AȘEZAREA PLANȘEI DE JOC

PASUL 1 – Verificați suprafața mesei să nu aibă 
denivelări. Rașchetați denivelările găsite și apoi 
aspirați suprafața mesei.

PASUL 2 – Doar pe o masă aspirată, întindeți planșa 
și așezați-o ca în figura alăturată. Nu împăturiți 
niciodată planșa și nu îndoiți sau striviți o planșă 
rulată.

PASUL 3 – Aliniați planșa la peretele sudic și estic al 
mesei. Nu trebuie să fie spațiu între planșă și peretele 
sudic, respectiv estic, dar între peretele nordic și 
planșa va rămâne un spațiu de aproximativ 6 mm. 
Când dimensiunile mesei și ai pereților sunt corecte, 
porțiunea liberă din vest va măsura aproximativ  
X = 1143mm lungime și Y = 343 mm lățime.

PASUL 4 – Opțional: Pentru a fixa planșa puteți folosi 
banda adezivă neagră, subțire, care să acopere doar 
marginile negre din est și vest.

Sud

E
st

Masa la antrenamente Masa la competiții

NOTĂ: Când participați la un turneu, nu uitați că 
voluntarii au muncit din greu pentru aranjarea 
terenurilor de joc în mod corect, dar cu toate 
acestea trebuie să luați în calcul că pot apărea mici 
imperfecțiuni precum: mici denivelări pe masa de 
concurs și variații ale intensității luminii.

Este în regulă să vă antrenați pe o masă diferită de 
mesele oficiale, sau fără pereți, dar țineți cont că la 
turneele oficiale veți concura pe mese de concurs 
conform standardelor. Instrucțiuni pentru construirea 
meselor de concurs oficiale și ghiduri de antrenament 
pentru acasă găsi aici: www.firstlegoleague.ro.

Pregătirea terenului de joc



Baza

Plasați următoarele modele ale misiunilor în bază:

• 1 paleta elice eoliană
• 1 camion de convoi
• 6 elemente pentru container
• 1 colet
• 3 containere gri

M02 Capacitate neutilizată

   

Container cu balama        

Capac închis
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Sistemul de fixare 
3M™ Dual Lock™

Veți găsi o coală Dual Lock în setul 
Challenge, folosită pentru fixarea 
modelelor pe planșa de joc. Fixarea 
adezivului Dual Lock este un pas 
important în pregătirea terenului de 
joc, altfel dacă modelele misiunilor 
nu sunt bine fixate pe planșa de 
joc veți întâmpina dificultăți în 
rezolvarea misiunilor.

FIXAREA MODELELOR – 
Pătrățelele marcate cu X de pe 

planșa de joc arată unde trebuie 
fixat adezivul Dual Lock. Fixați 
adezivul Dual Lock ca în exemplele 
alăturate și fiți cât mai preciși. Când 
apăsați pe un model al misiunilor, 
apăsați pe baza solidă a acestuia și 
nu pe partea de sus a lui mai puțin 
rezistentă și care ar putea fi strivită. 
Pentru a desprinde un model de 
pe planșa de joc, ridicați-l de la 
bază pentru a separa sistemul de 
prindere Dual Lock.

Modelele de pe planșa de joc fără Dual Lock

Aranjarea modelelor misiunilor

Pasul 1: Prima dată plasați pătrățelele 
Dual Lock cu adezivul în jos

Pasul 2: Plasați încă un rând de 
pătrațele Dual Lock cu adezivul în sus

Pasul 3: Aliniați modelul și apăsați în 
jos



M12 Livrare Agabaritică

Statuia cocoșului

M13 Convoi de camioane

1 camion de convoi 

Plasați-l cu fața spre est pe liniile paralele cu 
centru fiecărei roți deasupra unei intersecții.

M17 Jetoane de precizie

CARGO CONNECTSM 7



Evitare  
accidentM06

 Panoul galben și cadrul negru 
sunt ambele în sus / poziție 

verticală.

PodM14

Poziționați ca în imagine cu 
secțiunile de pod în sus.

Schimbare  
motorM05

Împingeți bara galbenă până la 
capăt (nord). 

Livrare 
agabariticăM12

Descărcare 
Avion CargoM03

Încărcați un container în avion 
apoi împingeți ușa pentru marfă 

până sus.

Livrare la 
domiciliuM11

M04 Călătorie Cargo

Lansatorul & piedica Avionul Camionul

Setați fiecare lansator cu partea 
liberă în jos, sprijinită de piedică.

Setați lansatorul și plasați avionul și camionul pe pozițiile de lansare. 
Împingeți avionul și camionul către piedica lansatorului, ca în imagini.

Proba de robotică  I  Pregătirea terenului de joc8

Modelele misiunilor fixate cu Dual Lock



M07 Descărcare nava cargo

Puntea vestică a navei Macaraua cu container

Asigurați-vă că puntea vestică a 
navei se balansează ușor.

Asigurați-vă că macaraua se mișcă ușor.  
Împingeți macaraua până la capăt către vest.

M08 Livrare aeriană

Elicopter Mâner Galben Pachet cu mâncare

Împingeți mânerul galben până la capăt către vest și  
încărcați pachetul cu mâncare în parte din față a elicopterului.

M09 Șine de Tren

Secțiune reparată Tren Șine & Tren

Fixați șinele cu secțiunea reparată în 
jos. Asigurați-vă că secțiunea reparată 

se mișcă ușor apoi ridicați-o.

Plasați trenul pe șine, asigurați-vă că 
se mișcă ușor și împingeți-l până la 

capăt către nord.

Șinele și trenul sunt pregătite.

CARGO CONNECTSM 9



M10 Centrul de sortare 

Fixați rafturile pentru marfă cu Dual Lock apoi plasați containerul albastru, verde deschis și portocaliu deschis 
după cum urmează:
• Fiecare zonă de încărcare trebuie să aibă un container.
• Prima dată plasați containerul albastru pe raftul de jos al oricărei zone de încărcare (aleatoriu).
• Apoi plasați containerul portocaliu deschis pe raftul din mijloc al unuia din cele două zone libere (aleatoriu).
• La sfârșit plasați containerul verde deschis pe raftul de sus al zonei libere.
• Asigurați-vă că fiecare container este împins complet către sud în raftul său, pentru aliniere.
• De fiecare dată când aranjați terenul de joc, încercați o nouă combinație (sunt șase configurații în total)

Exemplu de poziționări aleatorii ale containerelor Exemplu de poziționări aleatorii ale containerelor

Proba de robotică  I  Pregătirea terenului de joc10

Raftul de sus

Zona de încărcare Zona de încărcare Zona de încărcare

Raftul din mijloc 

Raftul de jos



MXX Exemplu prezentare misiuni

Imagine model misiune Locație pe terenul de joc

Descrierea de bază a fiecărei 
misiuni

A nu se folosi pentru calcularea 
scorului

• Textul normal de culoare neagră de sub descrierea misiunii enumeră cerințele principale: XX puncte sunt 
notate cu roșu îngroșat (bold).

• Dacă arbitrii observă că aceste instrucțiuni au fost făcute sau terminate: XX puncte conform descrierii.

Textul albastru înclinat (italic) este rezervat pentru aspecte foarte importante, precum cerințe suplimentare, 
indulgență sau alte informații utile.

Uneori imaginile vă arată un 
exemplu de scor.

Alteori imaginile au  
o descriere care ajută la 

explicarea exemplul.

Este posibil ca pozele  
să nu vă arate toate  
variantele posibile  

de punctare, ci doar  
câteva exemple!

XX puncte notate cu  
roșu îngroșat.

XX puncte notate cu  
roșu îngroșat.

XX puncte notate cu  
roșu îngroșat.

V

N

E

S
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Misiunile sunt sarcinile pe care robotul le poate efectua pentru a obține puncte. Detaliile sunt simple, dar sunt 
numeroase. Pentru a le înțelege, citiți-le și răscitiți-le împreună cu echipa alături de un teren de joc complet 
asamblat.

În exemplul de mai jos, textul de la misiunea “MXX” vă spune ce reprezintă fiecare parte a sa, în funcție de locație 
și culoare.

Locația și orientarea modelelor misiunilor

De multe ori misiunile folosesc coordonate ca Nord 
(N), Est (E), Sud (S), Vest (V) pentru a descrie 
orientarea sau locația.

De exemplu, în loc de stânga sau dreapta, vom folosi 
Est (E) sau Vest (V). În loc de sus sau jos, vom folosi 
Nord (N) sau Sud (S). Busola de aici poate fi folosită 
pentru a ne ajuta să vizualizăm aceste descrieri.

O busolă a fost plasată pe planșa de joc. Dacă 
aveți probleme cu instrucțiunile de poziționare sau 
orientare folosiți busola de pe planșă sau pe cea de 
aici!

Misiunile robotului



M00 Bonus inspecție echipament

M00 Proiectele care utilizează mai 
puține piese vă pot economisi 
timp și spațiu, permițând creșterea 
eficienței și reducerea problemelor 
ulterioare.

Dacă tot echipamentul vostru, inclusiv robotul, încape în zona mică de inspecție: 20
Când ajungeți la masa de concurs, scoateți tot echipamentul vostru din 
cutiile în care l-ați transportat și arătați-le arbitrilor că încape în zona mică de 
inspecție. Vedeți regula R09  pentru detalii.

M01 Model proiect de inovare

Doar un exemplu

M01
Identificarea problemelor și crearea 
sau îmbunătățirea soluțiilor existente 
sunt foarte importante atunci când 
discutăm despre transporturi. Pe 
măsură ce lumea se schimbă, inginerii, 
programatorii și constructorii continuă 
să exploreze și să rezolve provocările 
cu care ne confruntăm, făcând astfel 
viața mai ușoară, mai sigură și mai bună 
pentru toată lumea.

Dacă modelul proiectului vostru de inovare îndeplinește următoarele:  20
• Este realizat din cel puțin două piese albe LEGO® .
• Măsoară cel puțin 4 ”crampoane” LEGO pe oricare latură. 
• Atinge cercul CARGO CONNECTSM cu oricare parte.

Construiți și aduceți cu voi la meci un singur model al proiectul vostru de inovare.

20

12 Proba de robotică  I  Misiuni

Zona mică de inspecție



M02 Capacitate neutilizată

M02
Eficiența transportului crește dacă 
umplem containerele goale cu marfă 
înainte de a le expedia.

• Dacă containerul cu balama este complet închis și este: . . . . . . . . .  Parțial umplut cu marfă:  20
 Complet umplut cu marfă:  30

“Parțial umplut”: containerul cu balama trebuie să fie complet închis și să conțină 1-5 elemente. 

“Complet umplut”: containerul cu balama trebuie să fie complet închis și să conțină toate cele 6 elemente. 

Elemente pentru container Container deschis
0

Container deschis
0

Container complet închis

M03 Descărcare avion cargo

M03

Descărcarea mărfii este o parte 
importantă a călătoriei. De cele mai 
multe ori avioanele sunt doar unul din 
multiplele mijloace de transport folosite 
pentru a livra un container la destinația 
sa.

• Dacă avionul cargo a fost pregătit pentru descărcare astfel încât ușa pentru marfă a fost complet coborâtă și 
atinge cadrul negru: 20

• Dacă avionul cargo a fost descărcat astfel încât containerul este separat complet de avion: 10

0 20 20+10 10

CARGO CONNECTSM 13



M04 Călătorie cargo

M04

Transportul mărfurilor este o călătorie 
de la început până la sfârșit. Marfa are 
adesea nevoie de mai multe forme de 
transport pentru a finaliza călătoria și 
pentru a ajunge la o destinație finală.

• Dacă camionul a ajuns la destinația finală, a trecut complet de linia albastră și este pe planșă: 10
• Dacă avionul a ajuns la destinația finală, a trecut complet de linia albastră și este pe planșă: 10
• Bonus: Dacă ambele condiții de mai sus sunt îndeplinite: 10 puncte bonus

Extindeți liniile albastre în ambele direcții până la marginile planșei, după cum este necesar atunci când 
calculați scorul.

0 10 10 10+10+10

M05 Schimbare motor

M05

Eficiența energetică joacă un rol 
important în transporturi. Schimbați 
motorul pe motorină cu motorul electric. 
Veți economisi bani și în același timp veți 
fi mai ecologici.

• Dacă motorul diesel a fost schimbat cu motorul electric astfel încât bara galbenă este coborâtă complet către 
sud: 20

0 0 20

14 Proba de robotică  I  Misiuni



M06 Evitare accident

M06

Accidentele pot cauza multe probleme 
pe durata transportării mărfurilor. 
Oamenii ar putea fi răniți, încărcătura 
și mașinile ar putea fi deteriorate sau 
coletul vostru ar putea întârzia.

• Dacă la sfârșitul meciului, robotul este parcat după linia albastră  
pentru evitarea accidentelor și panoul galben: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nu este doborât:  20

 Este doborât:  30

Dacă la finalul meciului cadrul negru este doborât, atunci această misiune nu punctează.

20 30 0 0

M07 Descărcare navă cargo

M07

Descărcarea mărfurilor este o parte 
importantă a călătoriei. Navele sunt 
adesea doar una dintre multiplele forme 
de transport utilizate pentru livrarea 
containerelor de marfă la destinație.

• Dacă containerul verde deschis nu mai atinge puntea estică a navei cargo: 20
• Dacă containerul verde deschis este complet la est față de puntea estică a navei: 10

0 20 20+10

CARGO CONNECTSM 15

Linia albastră 
pentru evitarea 

accidentelor



M08 Livrare aeriană

M08

Elicopterele pot fi folosite pentru 
transportul mărfurilor în zonele greu 
accesibile. Sunt folosite pentru a 
ajuta oamenii, să transporte pachete 
importante, cum ar fi mâncarea.

• Dacă pachetul cu mâncare este separat de elicopterul echipei voastre: 20 
• Dacă pachetul cu mâncare este separat de elicopterul celeilalte echipe și este complet în cercul  

CARGO CONNECTSM de pe terenul echipei voastre: 10
• Dacă ambele echipe au separat pachetul cu mâncare din elicopterele proprii: 10

20 10 10

M09 Șine de tren

M09

Trenurile pot transporta marfă în multe 
locuri. Păstrarea infrastructurii, precum 
șinele de tren, în stare bună este 
importantă pentru ca trenurile să ajungă 
în siguranță la destinația lor.

• Dacă șinele de tren sunt reparate astfel încât să fie coborâte complet către vest: 20
• Dacă trenul a ajuns la destinația sa finală și este blocat la capătul liniei: 20

0 20 20+20
Piedică

16 Proba de robotică  I  Misiuni

Elicopterul 
vostru

Elicopterul 
de pe 

celălalt 
teren



M10 Centru de sortare

M10

Transportul include livrarea mărfii 
corecte la locul corect. Sortați-vă 
containerele și livrați-le la destinațiile lor.

• Dacă containerele au fost sortate astfel încât doar containerul portocaliu deschis a rămas în chenarul albastru 
al zonei de sortare: 20

Sfat: Aceste containere pot fi folosite și la alte misiuni.

0 0 20

M11 Livrare la domiciliu

M11

Să primești un colet direct acasă este 
minunat! Pachetele pot fi transportate în 
siguranță, la timp și direct acasă la voi.

• Dacă coletul a fost livrat la destinație și este pe treptele de la ușă: . . . . . . . . . . . . . . . . Parțial:  20
 Complet:  30

Dacă la sfârșitul meciului coletul atinge orice fel de echipament această misiune nu va fi punctată.

0 0 0 20 30

CARGO CONNECTSM 17

Demarcarea zonei  
de sortare



M12 Livrare agabaritică

M12

Transportul obiectelor mari poate duce 
la probleme neașteptate, cum ar fi 
manevrarea în jurul unei statui, precum 
cea a cocoșului, întâlnite pe traseu. 
Este important să faceți o planificare 
bună, astfel încât să nu fie deteriorat 
nimic și încărcătura voastră să ajungă la 
destinație în siguranță.

• Dacă paleta elicei atinge doar suportul albastru și:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Planșa:  20
 Nimic altceva:  30
• Dacă statuia cocoșului este în picioare și baza ei este în cercul său: . . . . . . . . . . . . . . Parțial:  5
 Complet:  10

0 20 30 0 5 10

M13 Convoi de camioane

M13 Convoiul de camioane este format 
prin conectarea a două sau mai multe 
camioane pe durata transportului. 
Acest lucru permite camioanelor să se 
deplaseze eficient, economisind timp, 
combustibil și bani.

• Dacă ambele camioane sunt cuplate și sunt complet în afara bazei: 10
• Dacă un camion este cuplat cu podul: 10
• Bonus: Dacă ambele cerințe de mai sus sunt îndeplinite: 10 puncte bonus

Blocat 0 10 Blocat 10 10+10+10

18 Proba de robotică  I  Misiuni

Echipament



M14 Pod

M14 Acest pod poate fi ridicat și coborât 
pentru a permite transportul atât fluvial, 
cât și terestru. Coborâți secțiunile 
podului pentru a permite trecerea 
camioanelor.

• Dacă secțiunile de pod sunt coborâte și se sprijină pe suportul central: 10 puncte fiecare

0 10 10+10

M15 Încărcare cargo

M15 Încărcați containerele de marfă în 
siguranță și eficient.

• Dacă există containere pe și care ating doar:       Camioanele din convoi:  10 puncte fiecare (Max 20 puncte)
                                                                                                                                    Trenul:  20 puncte fiecare (Max 40 puncte)
                                                                                     Puntea vestică a navei cargo:  30 puncte fiecare (Max 60 puncte)

Pot fi punctate maximum două containere pentru fiecare formă de transport. 
Containerele se pot atinge sau pot avea conținut. 
Containerele pot atinge capetele gri ale punții vestice a navei cargo. 
Containerele de pe convoiul de camioane trebuie să fie complet în afara bazei.

0 0 10 10+10 20+20 30+30
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M16 CARGO CONNECTSM

M16
Conectați marfa la toate formele de 
transport. Realizați cât mai multe 
conexiuni posibile și transportați marfa 
la destinație pe uscat, pe mare sau 
aerian!

Câștigați puncte pentru numărul de containere livrate către cercuri, numărul total de cercuri către care ați livrat 
containere și dacă livrați containerul potrivit la cercul potrivit.
• Dacă sunt containere în oricare cerc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Parțial:  5 fiecare
 Complet:  10 fiecare
• Dacă containerul albastru (fără balama) este complet în cercul albastru:  . . . . . . . . . . . . . . . .  20 bonus
• Dacă containerul verde deschis este complet în cercul verde deschis:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 bonus
• Dacă există cercuri cu cel puțin un container complet în interiorul său:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 fiecare

Containerele care pot fi folosite sunt: gri, portocaliu deschis, albastru (fără balama), verde deschis, albastru cu 
balama.

2 Parțial: 10
3 Complet: 30

1 Cerc: 10

10+30+10

1 Complet: 10
1 Albastru: 20

1 Cerc: 10

10+20+10

1 Complet: 10
1 Verde: 20
1 Cerc: 10

10+20+10

5 Complet: 50
1 Albastru: 20
1 Verde: 20

5 Cercuri: 50
50+20+20+50

M17 Jetoane de precizie

M17

Cu cât întrerupeți mai puțin robotul în 
afara bazei, cu atât mai multe puncte 
păstrați.

• Dacă numărul de jetoane de precizie rămase pe teren este:  
1: 10, 2: 15, 3: 25, 4: 35, 5: 50, 6: 50

Puteți pierde un jeton de precizie fără ca acesta să vă afecteze scorul. Folosiți-l strategic 
și asigurați-vă că înțelegeți regulile R5 , R12 , R15 , R16 , și R19 .

25
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Modul în care Gracious Professionalism® a fost manifestat la masa de concurs

Arbitrii vor evalua Gracious Professionalism ® pentru 
fiecare echipă, la fiecare meci.
Punctele obținute pentru Gracious Professionalism 
vor fi adăugate la punctele obținute pe rubrica Valori 
Fundamentale în timpul sesiunii de jurizare și vor 
constitui o parte din scorul total de la proba de Valori 
Fundamentale.
Se va presupune că fiecare echipă începe cu Gracious 

Professionalism la nivelul ÎNDEPLINIT (3 puncte). 
Dacă un arbitru observă un comportament care 
depășește ceea ce este așteptat de la echipa, vor 
modifica calificativul pentru Gracious Professionalism 
la EXEMPLAR (4 puncte). În mod asemănător, dacă 
comportamentul unei echipe nu respectă în totalitatea 
Gracious Professionalism, atunci echipa va fi notată cu 
ÎN DEZVOLTARE (2 puncte).

ÎN DEZVOLTARE ÎNDEPLINIT EXEMPLAR

2 3 4

CARGO CONNECTSM 21Regulament

RXX Exemplu prezentare reguli

Asigurați-vă că citiți regulamentul cu atenție! Încurajăm foarte mult echipele să fie lângă un teren de joc complet 
asamblat, atunci când citiți acest regulament. Înțelegerea regulilor vă poate afecta foarte mult performanța și 
scorul total obținut în cadrul unui meci. 

De-a lungul sezonului, o regulă sau o misiune poate fi actualizată. Asigurați-vă că citiți cu atenție toate 
actualizările apărute și verificați des apariția unor noi actualizări. Puteți găsi aceste actualizări la www.
firstlegoleague.ro.

Regulament

Textul mov oferă o introducere sau un rezumat al regulii pentru o înțelegere mai ușoară, când este necesar.  
Nu este folosit pentru determinarea scorului.

Textul negru de sub cel mov oferă datele principale ale unei reguli.

Textul albastru de sub cel negru este rezervat pentru aspecte foarte importante,precum cerințe suplimentare, 
indulgență sau alte informații utile.



22 Proba de robotică  I  Regulament

PREGĂTIRE  |  DEFINIȚII ȘI REGULI

R01 ECHIPAMENT

R01 precizează din ce piese poate fi construit robotul și accesoriile acestuia. 

Este totalitatea materialelor aduse la masa de concurs și folosite într-un meci. Include robotul, atașamentele, 
accesoriile strategice și modelul proiectului de inovare.

• Tot echipamentul trebuie să conțină doar materiale LEGO® originale, nemodificate.
• Excepția 1: Tuburile și sforile LEGO pot fi tăiate.
• Excepția 2: Puteți pune marcaje pentru identificare în zonele ascunse ale robotului sau accesoriilor.

• Motoarele de tip ”wind-up/pull-back” produse de LEGO nu sunt permise la concurs. 
• Copii ale modelelor misiunilor nu sunt permise la concurs. 
• Puteți folosi orice fel de piese LEGO, non-electronice, din orice set. Aveți voie să folosiți cât de multe piese vreți. 
• Folosiți doar piese de construcție LEGO – fără ambalaje, țesături sau alte materiale. 
• Abțibildurile sunt permise doar conform instrucțiunilor de construcție LEGO. 
• O singură coală de hârtie (A4) pentru notițe legate de programele sau atașamentele folosite este permisă la 

concurs și nu este considerată echipament. 
• Echipamentele electrice LEGO permise la concurs sunt enumerate și descrise aici (în imagini sunt prezentate 

doar seturile LEGO Education SPIKE™ Prime și MINDSTORMS® EV3, dar și echivalentele lor NXT și RCX sunt 
acceptate). 

• De asemenea, puteți utiliza cabluri LEGO, un singur acumulator sau șase baterii AA pentru controller și un card 
microSD.

Cărămida inteligentă (Controller):  
Maximum una în timpul unui meci. 
Doar o singură cărămidă poate fi 
adusă la masa de concurs.

Motoare:  
Orice combinație de maximum patru 
motoare este permisă în timpul unui 
meci. Doar patru motoare pot fi 
aduse la masa de concurs.

Senzori:  
Doar senzorii de atingere/forță, 
culoare, ultrasonic și giroscopic sunt 
permiși în timpul unui meci, în orice 
combinație sau număr.

SPIKE Prime MINDSTORMS EV3
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R02 SOFTWARE ȘI CONTROL

• Folosiți orice software care îi permite robotului să se miște autonom (de unul singur), rulați doar programele 
încărcate pe Controller (cărămida inteligentă) sau pe cardul microSD.

• Controlul robotului de la distanță nu este permis în zona de concurs. Închideți Bluetooth-ul sau dezactivați toate 
conexiunile.

R03 ROBOT

R03 definește ca fiind robot totalitatea elementelor adăugate sau scoase de pe acesta, la un moment dat.

Ansamblul format din cărămida inteligentă (controller) și echipamentul combinat cu aceasta, ce nu este prevăzut 
să se desfacă singur, ci doar manual, cu mâna.

Exemplu 1: Un atașament mobil este parte din robot atât timp cât acesta este fixat de robot.

Exemplu 2: O greutate sau un model pe care robotul îl transporta pentru a fi lăsat undeva, nu este parte din robot. 
Este încărcătură.

R04 MODEL MISIUNE

R04 definește și limitează ce puteți să faceți cu obiectele de pe masa de joc, obiecte care nu sunt echipament.

Toate piesele LEGO® deja aflate pe masa de joc în momentul când ați ajuns acolo.

• Nu aveți voie să desfaceți modelele misiunilor, nici măcar temporar.
• Daca ați combinat un model al misiunilor cu orice echipament (inclusiv robotul), combinația trebuie să fie cât 

mai simplă sau ușor de desfăcut astfel încât, daca vi se cere, să puteți detașa modelul misiunii imediat fără să-l 
deteriorați.

• Toate părțile unui model fac parte din modelul misiunii. Exemple: cadre, baze și bucle.

R05 JETOANE DE PRECIZIE

Cele șase discuri roșii. Reprezintă puncte din oficiu la începerea meciului și pot fi înlăturate de arbitrii, unul câte 
unul până când se termină. Vedeți regulile R15 , R16  și R19 .

R06 MISIUNE

Una sau mai multe sarcini pe care robotul le poate face pentru a obține puncte. Încercați-le în orice ordine doriți.

R07 MECI

Atunci când două echipe concurează pe două terenuri alăturate, unite pe latura nordică, una lângă alta. Timp de
2:30 minute, robotul se lansează și se întoarce în repetate rânduri, încercând să rezolve cât mai multe misiuni.
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R08 TEHNICIENI

Sunt membrii echipei care mânuiesc robotul în timpul meciului.

• Doar doi tehnicieni au voie la masa de concurs.
• Tehnicienii pot fi schimbați cu alți membrii ai echipei, oricând în timpul meciului.
• Restul echipei va rămâne în zona desemnată la concurs.

R09 INSPECȚIE ECHIPAMENT

R09 face referire la volumul de echipament adus la un meci, cum și când va fi verificat și ce se întâmplă dacă 
respectați sau nu limitele.

Când ajungeți la masa de concurs, scoateți tot echipamentul din cutiile de transport și arătați-le arbitrilor că încape 
în una din cele două zone (imaginare) de inspecție prezentate și în imaginile de mai jos. Aceste zone au o înălțime 
maximă de 305 mm.

• Dacă echipamentul încape în zona mare de inspecție, ați trecut verificarea. Dacă încape în zona mică de 
inspecție primiți un bonus de puncte. Vedeți M00 .

• Dacă echipamentul nu încape în zona mare de inspecție, desfaceți excesul de piese sau trimiteți-le înapoi la 
standuri.

• După inspecție aveți voie să aranjați echipamentul cum doriți în bază, iar limita de înălțime (305mm) nu mai 
există.

Zona mică  
de inspecție

Zona mare 
de inspecție

Spațiile albastre afișate mai sus sunt imaginare, fiecare având o limită de înălțime de 305 mm.

R10 COMPLET ÎN

100% în interiorul spațiului de deasupra zonei marcate și sub limita de înălțime, dacă există una.

• 100% înseamnă toate părțile componente – nu doar cele care ating planșa.
• Liniile folosite pentru a desemna o zonă fac parte din acea zonă.

Exemplele de mai jos arată zona de lansare, vedere de sus:

Este complet în Nu este complet în 
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R11 VERIFICARE TEREN DE JOC

R11 ajută la prevenirea problemelor cu privire la senzorul de culoare și ale eventualelor defecte ale modelelor 
misiunilor.

După inspecția echipamentului și robotului, dar înainte de prima lansare, aveți voie să calibrați senzorii de 
culoarea oriunde doriți pe masa de concurs, și îi puteți ruga pe arbitrii să verifice planșa de joc oriunde vedeți ceva 
în neregulă.

R12 BAZĂ

R12 definește zona de întoarcere a robotului și vă explică unde aveți voie să manevrați robotul și unde nu.

Spațiul (imaginar) marcat “Bază” din R13 .

• Baza face parte din terenul de joc.
• Baza nu are acoperiș (tavan). 
• Baza este zona voastră de depozitare, unde puteți manevra robotul și echipamentul oricând doriți.
• De asemenea, este și zona în care manevrați și pregătiți robotul înainte și între lansări.
• După fiecare lansare, robotul trebuie să se reîntoarcă complet în bază dacă nu doriți să pierdeți un jeton de 

precizie când îl manevrați (atingeți).
• Robotul are voie să plece doar din zona de lansare dar are voie să se întoarcă oriunde în bază.
• Nu interacționați cu obiectele din afara bazei, excepție făcând R15  și R19 . Orice este mișcat sau scos complet 

din bază de robot va rămâne unde este, doar robotul poate să îl miște de acolo (vedeți R19 ).
• Excepția 1: Dacă ceva iese accidental din bază, luați-l repede înainte să afecteze terenul de joc.
• Excepția 2: Dacă o parte a echipamentului de pe robot se desface neintenționat, aveți voie să îl luați dacă este 

nevoie.
• Nu aveți voie să mișcați sau să poziționați nimic în afara bazei, nici măcar parțial, excepție făcând lansarea 

robotului.

R13 ZONA DE LANSARE

R13 definește zona din care este lansat robotul din bază și oferă limitele acelei zone în timpul lansărilor.

Spațiul (imaginar) numit “Zona de lansare”. Nu are limită de înălțime. Zona de lansare este o zona specială din 
bază – dar doar la lansare.

• Pentru fiecare lansare, robotul și orice urmează să fie mișcat trebuie să fie complet în zona de lansare.
• Imediat după și între lansări, zona de lansare este o zonă normală din bază. 

Bază Zona de  
lansare

Spațiile albastre de mai sus sunt imaginare și nu au limită de înălțime.
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R14 SECVENȚA DE LANSARE

R14 detaliază condițiile necesare pentru o lansare și procedura ce trebuie urmată.

Pentru orice lansare, arătați arbitrilor că sunt îndeplinite condițiile 1 și 2, iar apoi apăsați un buton, activați un 
senzor sau folosiți un temporizator (timer) ca să porniți motoarele.

• Condiția 1: Robotul și toate piesele ce urmează să fie mișcate încap complet în zona de lansare.
• Condiția 2: Nu țineți nimic în loc cu mâinile, înainte de lansare, inclusiv motoare, elastice sau orice altceva ce ar 

putea avea energie potențială.
• Începutul meciului: Prima lansare a unui meci se va face la semnalul dat de arbitrii, când auziți începutul ultimului 

cuvântul sau semnalul sonor, de exemplu “3, 2, 1… LEGO!” Toate celelalte lansări se vor face de îndată ce ați 
arătat arbitrilor că sunt îndeplinite condițiile 1 și 2.

R15 ÎNTRERUPERE

R15 definește și limitează interacțiunea voastră cu robotul după lansare.

Atunci când interacționați cu robotul după lansare sau cu orice obiect aflat în contact cu robotul.

• Aveți voie să opriți robotul oricând doriți, din orice motiv, dar asigurați-vă că ați citit și înțeles regulile R16  și R19 .
• Cel mai bun moment să opriți sau să interacționați cu robotul este atunci când este complet în bază ( R12 ).
• Nu folosiți întreruperile pentru a opri robotul exact unde trebuie pentru a îndeplini o misiune (nu vă folosiți ochii 

pe post de senzor). Misiunile rezolvate astfel vor obține zero puncte.
• Nu trimiteți și nu lansați lucruri care să lovească sau să aterizeze pe robot.

Dacă robotul se întoarce în bază fară a fi întrerupt, atunci este liber să interacționeze cu obiectele plasate acolo 
pentru el și are voie să continue misiunile de oriunde din bază fără a fi nevoie de o nouă lansare.

R16 PROCEDURA DE ÎNTRERUPERE

R16 oferă detalii privind procedura de întrerupere a robotului și consecințele acesteia în funcție de zona în care a 
avut loc.

Când întrerupeți robotul, opriți-l și aduceți-l în bază, dacă nu se află deja acolo.

• Dacă robotul era complet în bază în momentul întreruperii: nu este nici o problemă.
• Dacă robotul nu era complet în bază în momentul întreruperii: pierdeți un jeton de precizie.

Excepția lansării greșite: Dacă după o lansare opriți robotul înainte să treacă de linia zonei de lansare, atunci aveți 
voie să lansați robotul încă o dată fără să pierdeți un jeton de precizie.

Excepția salvării motoarelor: Dacă robotul este blocat în afara bazei și nu aveți de gând să mai faceți o altă 
lansare, puteți să îl opriți pentru a nu se deteriora motoarele, fără să pierdeți un jeton de precizie.

Excepția de sfârșit de meci: Oprirea robotul după terminarea meciului nu constituie o întrerupere. Dacă urmați 
R15 , aliniatul 3, nu veți pierde un jeton de precizie. Lăsați robotul unde este conform R22 .

ÎN TIMPUL MECIULUI  |  DEFINIȚII ȘI REGULI
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R17 ÎNCĂRCĂTURĂ

R17 definește când lucrurile sunt sub controlul strategic al robotului.

Atunci când ceva este prins, păstrat, mutat sau eliberat în mod strategic / cu scop de robot, este definit ca find 
“încărcătură”. Când robotul nu mai este în mod vizibil în contact cu obiectul transportat, acel obiect nu mai este 
considerat încărcătură.

R18 ÎNTRERUPERE CU ÎNCĂRCĂTURĂ

R18 detaliază consecințele unei întreruperi a robotului care are o încărcătură, în funcție de locul în care se afla 
încărcătura la momentul întreruperii.

Atunci când încărcătura este complet sau parțial în afara bazei, în timpul întreruperii: dacă încărcătura era pe 
robot la lansare, puteți să o păstrați. Dacă nu, o ia arbitrul.

R19 ÎNCĂRCĂTURĂ PIERDUTĂ

R19 detaliază consecințele abandonării unei încărcături, în funcție de locul în care aceasta se oprește.

Dacă încărcătura pierdută se oprește în afara bazei: dacă este complet în afară, rămâne unde este.
Dacă este parțial în bază, trebuie să o luați și să o duceți în bază și pierdeți un jeton de precizie.

• Încărcătura trebuie să se oprească din mișcare înainte de a se lua o decizie.
• Dacă echipamentul adus în bază cu mâna are un model al unei misiuni, atunci modelul va rămâne la arbitru.

R20 INTERFERENȚĂ

R20 detaliază consecințele unei acțiuni care afectează în mod negativ echipa, robotul sau terenul de la masa 
concurentă, alăturată.

Robotul nu are voie să interacționeze cu terenul sau robotul de la masa alăturată decât dacă există o excepție 
specificată în cadrul unei misiuni. Punctele pierdute sau negate din cauza interacțiunii vor fi oferite automat acelei 
echipe. Cooperarea echipelor este permisă.

R21 DETERIORARE TEREN DE JOC

R21 detaliază consecințele suportate în urma deteriorării propriului teren de joc.

Dacă robotul desface sistemul de fixare 3M™ Dual Lock™ al unui model sau deteriorează un model al unei 
misiunii, terenul de joc va rămâne așa, iar misiunile care devin astfel în mod evident posibile sau mai ușoare 
datorită acestei deteriorări sau acțiuni vor obține zero puncte.
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R22 CALCULAREA SCORULUI LA SFÂRȘITUL MECIULUI

R22 vă atenționează că dacă realizările robotului au fost afectate înainte de terminarea meciului, acestea nu vor fi 
punctate.

Cerințele misiunilor trebuie să fie vizibile la sfârșitul meciului pentru a fi punctate atât timp cât nu este specificată o 
altă metodă.

• Terenul de joc trebuie să rămân exact așa cum este la sfârșitul meciului, pentru a fi stabilit scorul.
• Opriți robotul, lăsați-l unde este și nu atingeți nimic de pe terenul de joc până când arbitrii termină de stabilit 

scorul împreună cu voi.

R23 INTERPRETAREA REGULILOR

R23 limitează confuzia și vă avertizează să nu interpretați greșit cerințele unei misiuni.

Regulile probei de robotică definesc exact cerințele și nu trebuie interpretate altfel.

• Dacă un cuvânt nu este definit în descrierea detaliată, atunci folosiți înțelesul său normal.
• Dacă un detaliu nu este specificat, atunci el nu contează.

R24 PRIORITATEA INFORMAȚIILOR

R24 răspunde la întrebarea “Ce se întâmplă dacă două cerințe / detalii se contrazic?”

Dintre toate sursele de informații despre proba de robotică, primele de care se va ține cont sunt ultimele 
actualizări, urmate apoi de informațiile din descrierea misiunilor, regulamentul competiției și la urmă de informațiile 
pentru pregătirea terenului de joc.

• Pentru toate sursele de informare, textul are prioritate în fața pozelor.
• Postările video, email-urile, postările pe forum nu au autoritate la competiții.

Actualizările de la proba de robotică le veți găsi la www.firstlegoleague.ro.

R25 BENEFICIUL DUBIULUI

R25 oferă arbitrilor o modalitate de a decide în cazurile confuze și mai puțin evidente.

Dacă o decizie este ”la limită” sau dacă pregătirea, atenția, vederea sau memoria arbitrului ar provoca o 
problemă, veți primi beneficiul dubiului și decizia va fi luată în favoarea echipei.

R26 REZULTATE FINALE

R26 oferă informații legate de determinarea scorului final, inclusiv cazurile de egalitate.

Odată ce sunteți de acord cu scorul, acesta devine oficial.

• Dacă este cazul, arbitrul principal ia deciziile finale.
• Doar cel mai bun scor obținut la meciurile oficiale va fi folosit pentru acordarea premiilor și calificarea echipelor 

în etapele superioare. În caz de egalitate se va ține cont de cel de-al doilea și de al treilea scor obținut, dacă este 
cazul. Dacă tot nu se poate face departajarea, atunci decizia finală va fi luată de organizatori.

• Finalele, dacă se țin, vor fi doar pentru amuzament.

SISTEMUL DE PUNCTARE  |  DEFINIȚII ȘI REGULI
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Avertizare pentru echipele cu 
experiență: Următoarea listă nu conține 
toate detaliile. Și voi trebuie să citiți 
regulamentul complet al competiției, cu 
atenție și cât mai des.

• Gracious Professionalism® va fi acum evaluat 
pentru fiecare echipă, la fiecare meci. Vedeți pagina  
21. Punctele acordate vor reprezenta o parte din 
scorul echipei de la proba de Valori Fundamentale.

• Următoarele reguli au fost actualizate: R01 , R02 , 
R06 , R08 , R09 , R12 , R16 .

• Repere:

• Definiția misiunii permite în mod mai clar utilizarea 
echipamentului de către robot pentru a finaliza 
misiunile. Vedeți R06 .

• Definiția bazei și procedura de întoarcere a 
robotului au fost clarificate. Vedeți R12 .

• Excepția pentru întreruperea de la sfârșitul 
meciului a fost clarificată. Vedeți R16 .

• Valorile punctelor bonusul pentru inspecția 
echipamentului  M00  și a jetoanele de precizie  
M17  s-au schimbat. Textul albastru de la M17  
oferă indicații dacă doriți să profitați de această 
schimbare.

• De-a lungul sezonului, o regulă sau o misiune poate 
fi actualizată. Asigurați-vă că citiți cu atenție toate 
actualizările apărute și verificați des apariția unor 
noi actualizări. Actualizările provocării pot fi găsite la 
www.firstlegoleague.ro.

NOUTĂȚI ÎN REGULAMENTUL DIN ACEST SEZON

MULT SUCCES și DISTRACȚIE 
MAXIMĂ! 

Continuați să testați și să îmbunătățiți 
robotul și programele folosind terenul de 

joc.
Exersând, exersând, exersând este cea 

mai bună metodă de a vă pregăti 
pentru turneul vostru!



M00 BONUS INSPECȚIE ECHIPAMENT
Dacă tot echipamentul echipei încape în zona mică de inspecție: 20

M05 SCHIMBARE MOTOR
Motorul diesel a fost schimbat cu motorul electric astfel încât bara galbenă este  
coborâtă complet către sud: 20

M01 MODEL PROIECT DE INOVARE
Dacă modelul proiectului 
vostru de inovare 
îndeplinește următoarele:

• Este realizat din cel puțin două piese albe LEGO® .
• Măsoară cel puțin 4 ”crampoane” LEGO pe oricare latură. 
• Atinge cercul CARGO CONNECTSM cu orice parte.

20

M02 CAPACITATE NEUTILIZATĂ
Dacă containerul cu balama 
este complet închis:

• Parțial plin cu elemente (1-5 elemente):
• Complet plin cu elemente (are toate cele 6 elemente):

20
30

M06 EVITARE ACCIDENT
Robotului este parcat, la sfârșitul meciului, după linia 
albastră pentru evitarea accidentelor, iar panoul galben:

• Nu este doborât: 
• Este doborât:

20
30

Dacă la finalul meciului cadrul negru este doborât, atunci această misiune nu punctează.

M03 DESCĂRCARE AVION CARGO
Avionul cargo a fost pregătit pentru descărcare astfel încât ușa cargo este coborâtă 
complet până jos, atingând cadrul său negru:
 
Avionul cargo a fost descărcat astfel încât containerul este separat complet de avion:

20

10

M07 DESCĂRCARE NAVĂ CARGO
Containerul verde deschis nu mai atinge puntea estică a navei cargo:
Containerul verde deschis este complet la est față de puntea estică a navei:

20
10

M09 ȘINE DE TREN
Șinele de tren sunt reparate, coborâte complet către vest:
Trenul a ajuns la destinația sa și este blocat la capăt de linie:

20
20

M04 CĂLĂTORIE CARGO
Camionul a ajuns la destinația sa, trecând complet de linia albastră, de pe planșă :
Avionul a ajuns la destinația sa, trecând complet de linia albastră, de pe planșă:
Bonus: Dacă ambele cerințe de mai sus sunt îndeplinite:

10
10
10 bonus

M08 LIVRARE AERIANĂ
Pachetul cu mâncare este separat de elicopterul echipei:
Pachetul cu mâncare este eliberat din elicopterul celeilalte echipe și este complet în  
cercul CARGO CONNECTSM:
Ambele echipe au separat pachetul cu mâncare din elicopterele proprii:

20

10
10

30 Proba de robotică  I  Formular de arbitraj

SCOR

Nr. echipă: Meci: Arbitru: Masa:

NUME ECHIPĂ:



Modul în care Gracious Professionalism® a fost manifestat pe parcursul meciului:
ÎN DEZVOLTARE ÎNDEPLINIT EXEMPLAR

2 3 4

M10 CENTRU DE SORTARE
Containerele au fost sortate astfel încât doar containerul portocaliu deschis a rămas  
în chenarul albastru al zonei de sortare: 20

M14 POD
Secțiunile de pod sunt coborâte și se sprijină pe suportul central: 10 fiecare

M17 JETOANE DE PRECIZIE
Numărul de jetoane de precizie rămase pe teren este:

1: 10 2: 15 3: 25 4: 35 5: 50 6: 50

RETURNARE ELEMENTE NEFIXATE
1 x paletă elice eoliană, 2 x camion de convoi , 6 x element pentru container, 1 x colet, containere: 4 x gri, 1 x verde deschis, 1 x albastru,  
1 x portocaliu deschis & 1 x cu balama, 1 x avion, 1 x camion, 1 x tren, 1 x pachet cu mâncare, 6 x jeton de precizie & 1 x statuie cocoș.

M11 LIVRARE LA DOMICILIU
Coletul a fost livrat la destinație și este pe treptele de la ușă:  • Parțial: 

• Complet:
Coletul nu punctează dacă la sfârșitul meciului atinge orice fel de echipament.

20
30

M15 ÎNCĂRCARE CARGO
Dacă sunt containere pe și ating doar:               • convoiul de camioane: 10 fiecare (max 20 puncte) 

• trenul: 20 fiecare (max 40 puncte) 
• puntea vestică a navei cargo: 30 fiecare (max 60 puncte)

Containerele de pe camioanele din convoi trebuie să fie complet în afara bazei.

M16 CARGO CONNECTSM

Dacă sunt 
containere 
în oricare 
cerc:

• Parțial: 5 fiecare
• Complet: 10 fiecare
• Containerul albastru (fără balama) este complet în cercul albastru: 20 bonus
• Containerul verde deschis este complet în cercul verde: 20 bonus
• Cercuri ce conțin complet cel puțin un container : 10 fiecare cerc

M12 LIVRARE AGABARITICĂ
Paleta elicei atinge doar suportul albastrul și:  • Planșa: 

• Nimic altceva:
20
30

Statuia cocoșului este în picioare, cu baza în cercul său:  • Parțial: 
• Complet:

5
10

M13 CONVOI DE CAMIOANE
Ambele camioane sunt cuplate și sunt complet în afara bazei:
Un camion este cuplat cu podul:
Bonus: Dacă ambele cerințe de mai sus sunt îndeplinite:

10
10
10 bonus

SCOR FINAL
(SCOR FINAL = SUMA TUTUROR VALORILOR DIN COLOANA ”SCOR”)

CARGO CONNECTSM 31

SCOR
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Diagrama cu traseul robotului

LEGO, sigla LEGO, sigla SPIKE, MINDSTORMS și sigla MINDSTORMS sunt mărci înregistrate ale LEGO Group. ©2021 The LEGO Group. 
Toate drepturile rezervate. FIRST ®, sigla FIRST ®, Gracious Professionalism® și FIRST ® FORWARDSM sunt mărci înregistrate ale For 

Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST). LEGO® este o marcă înregistrată a LEGO Group. FIRST ® LEGO® League și 
CARGO CONNECTSM sunt mărci deținute în comun de FIRST și LEGO Group. ©2021 FIRST și LEGO Group. Toate drepturile rezervate. 

©2021 Asociația pentru educație STEM creativă (CRESTEM) pentru versiunea în limba română. Toate drepturile rezervate.


