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21 octombrie 2021 

 
ACTUALIZARE 11 – M10 PREGĂTIREA CENTRULUI DE SORTARE – Pentru 
consecvență și pentru adaptarea la toate tipurile de evenimente, următoarele instrucțiuni 
de configurare se vor aplica tuturor echipelor. Fiecare dintre meciurile echipei trebuie să 
includă o configurație diferită a modelului M10 (există 6 configurații în total). Echipele pot 
alege ce configurație doresc înainte de meci, dar configurația pentru fiecare meci trebuie 
să fie diferită (configurația aleasă pentru un meci nu poate fi folosită în altul). 

 
 
 

30 Septembrie 2021 
 
 

ACTUALIZARE 10 – AJUSTARE PUNCTAJ COMUN PENTRU M08 LIVRARE 
AERIANĂ – Dacă sunteți singura echipă din meci, puteți începe cu pachetul cu mâncare 
complet în bază. Dacă la un moment dat, în timpul meciului, robotul vostru interacționează 
cu modelul misiunii M08, veți primi automat cele 20 de puncte pentru că ați lansat 
pachetul cu mâncare și cele 10 puncte pentru „ambele” echipe care și-au separat 
pachetele cu mâncare de elicopterele din terenurile proprii. 

 
 

ACTUALIZARE 09 – CLARIFICARE AVION CARGO – După un timp, ușa avionului 
cargo poate deveni slăbită și poate începe să coboare singură. Punctele misiunii din 
cauza defecțiunii modelului ar trebui să fie alocate în favoarea echipei (R25 - Beneficiul 
dubiului). 

 
 

ACTUALIZARE 08 – ACTUALIZARE PACHET CU MÂNCARE – Nu aveți voie să 
îndepărtați cu mâna pachetul cu mâncare de elicopter. 

 
 
 

  



 
 

17 August 2021 
 

ACTUALIZARE 07 – CLARIFICARE M11 LIVRARE LA DOMICILIU – Următoarele 
imagini au fost furnizate ca exemple suplimentare ale coletului aflat pe prag parțial vs. 
complet: 

 

             20 puncte               20 puncte              30 puncte 
 
 
ACTUALIZARE 06 – ACTUALIZARE R19 ÎNCĂRCĂTURĂ PIERDUTĂ – Formularea 
pentru R19 ÎNCĂRCĂTURĂ PIERDUTĂ s-a schimbat și oferă echipelor mai multe 
opțiuni atunci când fosta încărcătură se află parțial în bază. Noua formulare este: 
 

R19 ÎNCĂRCĂTURĂ PIERDUTĂ 
 
COMPLET ÎN AFARA BAZEI: Dacă încărcătura este scăpată sau lăsată în afara 
bazei, așteptați până când aceasta se oprește din mișcare. Dacă încărcătura s-a 
oprit complet în afara bazei, aceasta rămâne așa cum este, cu excepția cazului în 
care robotul îi schimbă poziția.  
PARȚIAL ÎN BAZA: Echipele pot înlătura cu mâna încărcătura care s-a oprit parțial 
în bază, în orice moment. În cazul în care obiectul eliminat a fost un model de 
misiune, acesta trebuie dat arbitrului pentru restul meciului. Dacă obiectul era 
echipament, acesta trebuie luat în bază și echipa va pierde un jeton de precizie. 

 
 

ACTUALIZARE 05 – CLARIFICARE PRIVIND CALCULAREA PUNCTAJULUI PENTRU M08 
LIVRARE AERIANĂ – Când ambele echipe au separat pachetul cu mâncare de elicopterul 
de pe propriul teren, ambele echipe vor câștiga 10 puncte. Acestea sunt puncte 
suplimentare ce se adaugă punctelor câștigate la această misiune. Noua formulare pentru 
aliniatul 3 de la M08 este: 

 
Dacă ambele echipe au separat pachetul cu mâncare de elicopterul de pe propriul 
teren: 10 puncte bonus 

 
 
  



 
 

ACTUALIZARE 04 – CLARIFICARE LA R15 ÎNTRERUPERE – Primul Aliniat al R15 
ÎNTRERUPERE ar trebui să facă referire la R16 și R18, nu la R19. 
 
 
ACTUALIZARE 03 – PIESELE CONȚINUTE DE CONTAINERULUI CU BALAMA – În punga 
3 a setului Challenge, există două seturi de piese ”conținut” furnizate alături de containerul cu balama. Doar 
unul dintre aceste seturi va fi utilizat la proba de robotica. Celălalt set este suplimentar și va fi folosit pentru 
piese de schimb. Imaginea de mai jos prezintă containerul cu balama și cele două seturi identice de piese 
”conținut”: 

 

 
 

 
ACTUALIZARE 02 – R01 Echipament SPIKETM ESSENTIAL – Echipele pot folosi 
motoare și senzori din setul LEGO Education SPIKETM Essential în cadrul turneelor. 

 
 

ACTUALIZARE 01 – ”NEPREZENTARE” și Gracious Professionalism® – Dacă echipele 
nu participă la un meci oficial al probei de robotică ȘI nu explică arbitrului sau 
organizatorului evenimentului care este motivul neprezentării, atunci acestea vor primi 
scorul implicit de 0 puncte pentru Gracious Professionalism pentru meciul pierdut. O 
“neprezentare” la un meci al probei de robotică îi afectează pe ceilalți și ne așteptăm ca 
echipele FIRST LEGO League să își demonstreze valorile fundamentale și bunul simt în 
astfel de situații. Informarea unui oficial al evenimentului înainte sau la scurt timp după ora 
programată a meciului ar fi suficient pentru a obține scorul de ÎNDEPLINIT (3 puncte) 
pentru Gracious Professionalism.  
La evenimentele care au mai mult de trei meciuri oficiale la proba de robotică, punctele 
pentru Gracious Professionalism alocate de arbitru vor reprezenta în continuare doar 1/3 
din totalul punctelor obținute de echipă la proba de valori fundamentale. 
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