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Sponsori globali
FIRST® LEGO® League

Sponsori globali ai diviziei Challenge

Dragi echipe,

Noi suntem organizația non-profit, Asociația pentru 
educație STEM creativă (CRESTEM). Încă de la 
înființarea noastră în 2016 lucrăm cu succes la 
promovarea educației STEM / STEAM (știință, 
tehnologii, inginerie, arte și matematică) prin organizarea 
de programe educaționale și competiții de robotică 
internaționale pentru copii, tineri și adulți. Suntem 
organizatorii FIRST® LEGO® League la nivel național 
din 2016, SUPERPOWERED fiind al VII-lea sezon în 
România.  

Ne bucurăm că sunteți alături de noi în acest sezon 
și vă dorim în numele tuturor membrilor, voluntarilor 
și susținătorilor CRESTEM să aveți parte de multă 
distracție și experiențe grozave. 
Mult succes în planificarea, construcția, programarea și 
testarea soluțiilor voastre atât la antrenamente, cât și la 
turneele oficiale!

Alături de voi,
Echipa CRESTEM

Puteți găsi mai multe informații la 
www.crestem.org 

https://www.crestem.org
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Proba de robotică SUPERPOWEREDSM

Bine ați venit la FIRST ® ENERGIZESM prezentat de 
Qualcomm. Provocarea FIRST ® LEGO® League 
de anul acesta se numește SUPERPOWEREDSM. 
Echipa voastră va lucra împreună la multe sarcini 
variate și se va pregăti pentru o experiență incredibilă 
la turneu vostru.

Fiecare dintre aceste patru părți are o pondere 
egală în cadrul  FIRST LEGO League Challenge și 
reprezintă 25% din nota finală a unei echipe.

Jocul din acest sezon are ca obiectiv colectarea 
unităților de energie, de la diferite surse de pe terenul 
de joc şi distribuirea lor acolo unde energia va fi 

stocată sau consumată. Se vor acorda puncte pentru 
eliberarea unităților de energie din modele și livrarea 
lor la destinațiile țintă.

Introducere

Aflați mai multe din Caietul 

inginerului. Acesta ghidează 

echipele prin călătoria lor și oferă 

inspirație pentru proiectul de 

inovare prin sugestii și exemple.

Echipele pot folosi aplicația LEGO® Education SPIKE™ pentru a învăța cum să construiască și să programeze robotul. De asemenea, misiunea ghidată oferă programul necesar pentru a termina misiunea 05 Rețea inteligentă.

Introducere
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Cum să începeți

1. Construiți modelele misiunilor 
folosind instrucțiunile de  
asamblare (pag. 22-23). 

2. Decideți dacă puneți planșa de 
joc pe o masă sau pe podea. 
Instrucțiunile de construire a 
mesei de joc le găsiți la pag. 24. 

3. Urmați instrucțiunile: de la (pag. 
24) pentru alinierea planșei 
de joc, de la (pag. 25) pentru 
fixarea sistemului de prindere 
3M™ Dual Lock™ și de la (pag. 
26-28) pentru fixarea modelelor 
misiunilor. 

4. Învățați jocul! Citiți regulamentul 
(pag. 16-21), regulile 
misiunilor (pag. 7-15) și urmăriți 
videoclipurile sezonului.

5. Vedeți ce este nou în acest 
sezon (pag. 16), învățați 
principiile de bază ale probei 
de robotică (pag. 6), și verificați 
în mod regulat eventualele 
modificări aduse de actualizările 
provocării.

6. Revizuiți acest ghid. Aici 
veți găsi resurse folositoare 
precum: definiții (pag. 16), 
diagrama cu traseul robotului 
(pag. 29), formular de arbitraj 
(pag. 30-31).

Baza din 
stânga

Baza din 
dreapta

Zona de lansare  
din stânga

Zona de lansare  
din dreapta

În imaginea de mai jos puteți vedea unde sunt situate misiunile pe planșa de joc.

Pentru o experiență complet ghidată a FIRST ® LEGO® League Challenge, elevii pot 
consulta Caietul inginerului, iar antrenorul are la dispoziție Ghidul antrenorului.
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https://firstlegoleague.ro/resurse-superpowered/
https://firstlegoleague.ro/wp-content/uploads/2022/09/FLL-Challenge_SUPERPOWERED_Construirea-mesei-de-robotica.pdf
https://firstlegoleague.ro/resurse-superpowered/
https://firstlegoleague.ro/wp-content/uploads/2022/09/FLL-Challenge_SUPERPOWERED_Actualizari.pdf
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Principiile de bază ale probei de robotică

Gracious Professionalism®

1. Echipa lucrează împreună pentru a 
proiecta și construi un robot LEGO®. 
Apoi, îl programează pentru a finaliza 
autonom o serie de misiuni, cu scopul 
de a obține puncte pe parcursul unui 
meci de robotică de 2:30 minute.

2. Echipa își lansează robotul din una 
dintre cele două zone de lansare, iar 
aceasta se deplasează pe planșa de 
joc încercând să finalizeze misiunile în 
ordinea aleasă de echipă.

3. Robotul este programat să revină în 
oricare dintre baze în orice moment. 
Echipa poate modifica robotul doar 
atunci când acesta se află în bază, 
înainte de a-l lansa din nou pentru a 
încerca alte misiuni.

4. Echipa începe meciul cu șase jetoane 
de precizie care valorează puncte. 
Dacă este necesar, robotul poate fi 

adus înapoi în bază cu mâna, dar 
echipa va pierde un jeton pentru 
fiecare întrerupere. 

5. În timpul unui meci, doar robotul poate 
muta obiectele dintr-o bază în alta. 
Când robotul este întrerupt, acesta 
poate fi returnat în oricare dintre baze.

6. Cerințele misiunii trebuie să fie vizibile 
la finalul meciului pentru a fi punctate, 
excepție fac doar misiunile la care 
este specificat astfel.

7. Echipa va avea trei meciuri, dar va fi 
luat în considerare doar cel mai mare 
punctaj obținut.

8. Echipa exprimă valorile fundamentale 
prin Gracious Professionalism®. 
Arbitrii vor evalua Gracious 
Professionalism pe parcursul fiecărui 
meci.

Gracious Professionalism demonstrat la mesele 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 formularul 
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 echipă, atunci va 
modifica calificativul pentru Gracious Professionalism 
la EXEMPLAR (4 puncte). În mod asemănător, dacă 
comportamentul unei echipe nu respectă în totalitate 
Gracious Professionalism, atunci echipa va fi notată cu 
ÎN DEZVOLTARE (2 puncte).

ÎN DEZVOLTARE ÎNDEPLINIT EXEMPLAR

2 3 4

Dacă o echipă nu se prezintă la un meci, nu va obține 
niciun punct pentru Gracious Professionalism. Totuși, 
dacă echipa se prezintă la meci dar nu pornește 

robotul și explică ce s-a întâmplat, poate obține 2, 
3 sau 4 puncte pentru Gracious Professionalism în 
funcţie de cum s-a comportat.



M
is

iu
ni

SUPERPOWEREDSM 7

Acum e timpul să descoperim 
misiunile SUPERPOWEREDSM! 
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 întreaga echipă, lângă 
un teren de joc complet asamblat.

Unele misiuni sunt grupate în 
călătoriile energiei, la care se 
face referire în Caietul inginerului, 
pagina 9.

  Călătoria energiei albe  
- vedeți sesiunea 1

 Călătoria energiei albastre  
- vedeți sesiunea 2

 Călătoria energiei galbene 
- vedeți sesiunea 3

 Călătoria energiei portocalii 
- vedeți sesiunea 4

Verificați-vă scorul folosind 
calculator oficial de scor. 

Înainte de meci, arbitrul va 
face inspecția 
echipamentului.

Misiuni

Misiunile SUPERPOWEREDSM

INSPECȚIE ECHIPAMENT

Dacă robotul și totalitatea echipamentelor voastre încap complet într-o singură zonă de lansare cu un plafon de 
305 mm în timpul inspecției dinainte de meci: 20

(Vedeți regulamentul, Pregătire meci #1)

EXEMPLU PREZENTARE MISIUNI

Imagine model misiune Locație pe terenul de joc

Povestea sau istoricul din spatele 
misiunii.

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 punctaj.

XX puncte notate cu  
roșu îngroșat.

Alteori imaginile au o descriere 
care ajută la explicarea  

exemplului.

XX puncte notate cu  
roșu îngroșat.

Este posibil ca pozele  
să nu vă arate toate  
variantele posibile  

de punctare, ci doar  
câteva exemple!

XX puncte notate cu  
roșu îngroșat.

Resurse 

video

Misiuni

https://www.firstlegoleague.org/season#resources
https://firstlegoleague.ro/resurse-superpowered/
http://eventhub.firstinspires.org/scoresheet
http://eventhub.firstinspires.org/scoresheet
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Misiunea 01    MODEL PROIECT DE INOVARE

O1
Acest model ar trebui să reprezinte 
soluția pentru proiectul vostru de 
inovație.

Livrați modelul proiectului de 
inovare în zona țintă a centralei de 
hidrogen.

• Dacă modelul proiectului de inovare se află cel puțin parțial în zona țintă a centralei de hidrogen: 10

Proiectați și aduceți la meci un singur model al proiectului vostru de inovare. Pentru a obține puncte, trebuie să:
• Fie realizat din cel puțin două piese albe LEGO®.
• Măsoare cel puțin 4 ”crampoane” LEGO pe oricare latură.

10 10

Misiunea 02    PLATFORMĂ PETROLIERĂ

O2

Petrolul este o sursă de energie 
regenerabilă care poate fi folosită 
pentru a furniza combustibil pentru 
vehicule. 

Pompați petrolul astfel încât să 
încărcați unitățile de combustibil 
în camionul cisternă și apoi livrați 
camionul la stația de alimentare.

• Dacă în camionul cisternă este o unitate de combustibil: 5 PUNCTE FIECARE
• Bonus: Dacă cel puțin o unitate de combustibil este în camionul cisternă și acesta este cel puțin parțial deasupra 

zonei țintă a stației de alimentare: 10 PUNCTE BONUS

5 + 5 5 + 10
(1 unitate de combustibil  

în interior )

5 + 5 + 5 + 10
(3 unități de combustibil  

în interior)

M
isiuni
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Misiunea 03    STOCARE ENERGIE

O3

Noile tehnologii ne ajută să stocăm 
energia. Rocile vulcanice pot fi 
încălzite într-o carcasă izolată 
pentru a păstra energia până când 
este nevoie de ea.

Încărcați unități de energie în 
recipientul de stocare a energiei 
și apoi eliberați unitate de energie 
stocată în tava de sub model.

• Dacă o unitate de energie este complet în recipientul de stocare a energiei (maxim trei): 10 PUNCTE FIECARE
• Dacă unitatea de energie este înlăturată complet din tava pentru stocarea energiei: 5

Toate unitățile de energie stocate în recipientul de stocare a energiei nu au voie să atingă echipamentul echipei la 
sfârșitul meciului.

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

Misiunea 04    FERMĂ SOLARĂ

O4

Energia solară poate fi stocată 
folosind noi metode de concentrare 
a energiei solare și apoi poate 
fi folosită pentru a genera 
electricitate. 

Începeți distribuția unităților de 
energie prin mutarea lor din pozițiile 
lor inițiale de pe planșa de joc.

• Dacă o unitate de energie a fost înlăturată complet din cercul ei inițial: 5 PUNCTE FIECARE
• Bonus: Dacă toate cele trei unități de energie au fost înlăturate complet din cercurile lor inițiale: 5 PUNCTE 

BONUS

5 5 + 5 5 + 5 + 5 + 5

M
is

iu
ni



1O Proba de robotică  I  Misiuni

Misiunea 05    REȚEA INTELIGENTĂ

O5

Rețelele inteligente folosesc 
energia electrică generată din 
variate surse de energie și o 
distribuie către consumatorul final, 
unde și când este necesară. 

Ridicați conectorul portocaliu de 
pe terenul vostru de joc pentru 
a finaliza conexiunea la rețeaua 
inteligentă cu cea de pe terenul 
alăturat.

• Dacă conectorul portocaliu de pe terenul propriu este complet ridicat: 20
• Bonus: Dacă conectorii portocalii ai ambelor echipe sunt complet ridicați: 10 PUNCTE BONUS

Modelul rețelei inteligente nu are voie să atingă echipamentul echipei la sfârșitul meciului.

0 20 20 + 10

Misiunea 06    MAȘINĂ HIBRIDĂ

O6

Mașinile hibride folosesc o 
combinație de surse de energie și 
se pot reîncărca sau realimenta la 
stațiile de alimentare. 

Reîncărcați mașina hibridă 
introducând unitatea hibridă în 
mașină.

• Dacă mașina hibridă nu mai atinge rampa: 10
• Dacă unitatea hibridă se află în mașina hibridă: 10

0 10 10 + 10

M
isiuni
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Misiunea 07    TURBINĂ EOLIANĂ

O7

Energia regenerabilă a vântului 
este folosită pentru a întoarce 
paletele turbinei şi a genera 
electricitate.

Eliberați unitățile de energie din 
turbina eoliană.

• Dacă o unitate de energie nu mai atinge turbina eoliană: 10 PUNCTE FIECARE

10 10 + 10 10 + 10

Misiunea 08    LA TELEVIZOR

O8

Consumul de energie în casele 
noastre face parte din viața de zi cu 
zi, cum este și privitul la televizor. 

Ridicați ecranul televizorului și 
mutați unitatea de energie în 
lăcașul televizorului.

• Dacă televizorul este complet ridicat: 10
• Dacă există o unitate de energie complet în lăcașul verde al televizorului: 10

Modelul televizorului și unitatea de energie din lăcașul verde al televizorului nu au voie să atingă echipamentul 
echipei la sfârșitul meciului.

10 10 10 + 10

M
is

iu
ni
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Misiunea 09    DINOZAUR DE JUCĂRIE

O9

Dispozitivele electronice precum 
jucăriile necesită energie pentru a 
funcționa. Bateriile reîncărcabile 
sunt o alegere mai bună și mai 
sustenabilă decât bateriile de unică 
folosință.
Introduceți o unitate de energie 
sau o baterie reîncărcabilă în 
dinozaurul de jucărie pentru a îl 
face să funcționeze.

• Dacă dinozaurul de jucărie este complet în zona bazei din stânga: 10
• Dacă capacul dinozaurului de jucărie este complet închis și:

• Conține o unitate de energie: 10
• Sau conține o baterie reîncărcabilă: 20

10
(Gol )

20
(Baterie reîncărcabilă în interior )

10
(Unitate de energie în interior)

Misiunea 10    CENTRALĂ ELECTRICĂ

1O

Cererea de energie este foarte 
mare și multe surse diferite de 
energie pot fi folosite pentru a 
satisface această cerere.

Eliberați cele trei unități de energie 
de la centrala electrică.

• Dacă o unitate de energie nu mai atinge centrala electrică: 5 PUNCTE FIECARE
• Bonus: Dacă toate cele trei unități de energie nu mai ating centrala electrică: 10 PUNCTE BONUS

5 5 + 5 5 + 5 + 5 + 10

Proba de robotică  I  Misiuni

M
isiuni
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Misiunea 11    BARAJ HIDROELECTRIC

11
Apa eliberată din rezervor rotește 
roata turbinei pentru a genera 
electricitate. 

Trimiteți apă din vârful barajului 
hidroelectric către roata turbinei 
pentru a elibera unitatea de 
energie.

• Dacă unitatea de energie nu mai atinge barajul hidroelectric: 20

0 0 20

Misiunea 12    REZERVOR DE APĂ

12
În rezervor se acumulează apa 
provenită din amonte barajului. Apă 
din aval poate de asemenea să 
fie pompată înapoi pentru a umple 
rezervorul atunci când există un 
surplus de energie electrică.
Așezați unitățile de apă din râul 
de deasupra și de sub baraj în 
rezervorul de apă sau pe cârligele 
roșii.

• Dacă o unitate de apă este complet în rezervorul de apă și atinge planșa: 5 PUNCTE FIECARE
• Dacă o unitate de apă este plasată pe un singur cârlig roșu: 10 PUNCTE FIECARE CÂRLIG

Buclele unităților de apă au voie să depășească rezervorul.
Unitățile de apă din rezervor sau de pe cârligele roșii nu au voie să atingă echipamentul echipei la sfârșitul 
meciului.

5 + 10 5 + 10 5 + 10

M
is

iu
ni
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M
isiuni

Misiunea 13    POWER-TO-X

13
Surplusul de energie regenerabilă 
poate fi folosit pentru a transforma 
apa în hidrogen care poate fi 
depozitat în rezervoare până când 
este necesar.

Livrați unități de energie către zona 
țintă a centralei de hidrogen.

• Dacă o unitate de energie este complet în zona țintă a centralei de hidrogen (maxim trei): 5 PUNCTE FIECARE

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

Misiunea 14    FABRICĂ DE JUCĂRII

14
Fabricile folosesc cantități mari de 
energie pentru a face produsele 
pe care noi le utilizăm, cum ar fi 
jucăriile.

Livrați unitățile de energie în lăcașul 
din spatele fabricii de jucării și 
eliberați mini dinozaurul de jucărie. 

• Dacă o unitate de energie este cel puțin parțial în lăcașul din spatele fabricii de jucării (sau în pâlnia roșie) 
(maxim trei): 5 PUNCTE FIECARE

• Dacă mini dinozaurul de jucărie a fost lansat: 10
Unitățile de energie depozitate în fabrica de jucării nu au voie să atingă echipamentul echipei la 
sfârșitul meciului.

5 + 5 5 + 5 + 5 5 + 5 + 5 + 10
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Misiunea 15    BATERIE REÎNCĂRCABILĂ

15
Electricitatea poate fi stocată în 
baterii, dar este nevoie de multă 
energie pentru a le produce. 

Livrați unități de energie în zona 
țintă de reîncărcare a bateriilor.

• Dacă o unitate de energie este complet în zona țintă de reîncărcare a bateriilor (maxim trei): 5 PUNCTE 
FIECARE

Bateria reîncărcabilă nu este o unitate de energie. 
Unitățile de energie depozitate în zona de reîncărcare a bateriilor nu au voie să atingă echipamentul echipei la 
sfârșitul meciului.

0 5 5 + 5 + 5

JETOANE DE PRECIZIE

Începeți meciul cu șase jetoane de precizie în valoare de 50 de puncte. Ele sunt ținute de arbitru. Dacă întrerupeți 
robotul în afara bazei, arbitrul înlătură un jeton. La sfârșitul meciului primiți puncte în funcție de numărul de jetoane 
de precizie rămase. Dacă numărul rămas este:
1: 10,  2: 15,  3: 25,  4: 35,  5: 50,  6: 50

(Vedeți regulamentul, În afara bazei #1 și #2)
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I M P O R TA N T !
Formularea folosită la proba de robotică înseamnă exact și 

numai ceea ce spune. Dacă un detaliu nu este menționat, 

înseamnă că nu contează.

 
Dacă apare o situație care face decizia arbitrului neclară 

sau greu de apelat, obțineți beneficiul dubiului. Textul are 

întotdeauna autoritate asupra imaginilor. (Videoclipurile și email-

urile nu au nici o autoritate la calcularea scorului.)

Dacă regulile, misiunile sau configurarea 

terenului necesită ajustări sau clarificări, o 

actualizare a provocării va fi emisă în timpul 

sezonului, înlocuind materialele anterioare. La 

un eveniment, arbitrul principal ia decizia finală.

• Există acum două baze și două 
zone de lansare. 

• Patru tehnicieni, câte doi pentru 
fiecare baza, au voie la masa de 
joc. 

• Regulile au fost rescrise pentru 
a ține cont de toate aceste 
modificări, așa că vă rugăm să 
citiți cu atenție toate materialele.

• Echipament: Tot ce aduc 
echipele la meci. (Vezi secțiunea 
“Echipament” pentru mai multe 
detalii.)

• Teren: Aceasta constă din pereții 
despărțitori și tot ce se află în 
interiorul lor. Planșa de joc, 
modelele misiunilor și bazele, 
toate fac parte din teren. 

• Întrerupere: Când tehnicienii 
interacționează cu robotul sau 
orice lucru care îl atinge după 
lansare.

• Lansare: Când tehnicienii 
activează robotul din interiorul 
unei zone de lansare pentru a se 
mișca autonom.

• Meci: Cele 2:30 minute în care 
robotul finalizează cât mai multe 
misiuni pentru a câștiga puncte.

• Misiune: Una sau mai multe 
sarcini care pot fi finalizate pentru 
puncte. Echipele pot încerca 
misiuni în orice ordine sau 
combinație.

• Jetoane de precizie: Cele șase 
discuri LEGO roșii incluse în setul 
anual Challenge. Ele valorează 
puncte din oficiu, dar în unele 
situații, un arbitru le poate înlătura 
pe rând. (Vezi secțiunea “În afara 
bazei” pentru mai multe detalii.) 

• Robot: Controlerul vostru și orice 
echipament combinat manual 
cu acesta și intenționat să nu se 
separe de el, decât manual.

• Tehnicieni: Membrii echipei care 
stau la masă și care mânuiesc 
robotul în timpul unui meci.

Regulament

Nou în acest sezon

Definiții

Regulam
ent

Actualizările 

sezonului

https://firstlegoleague.ro/wp-content/uploads/2022/09/FLL-Challenge_SUPERPOWERED_Actualizari.pdf
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ÎNAINTE DE MECI  |  ECHIPAMENT

Echipamentul include tot ce aduc 
echipele la meci, cum ar fi robotul, orice 
atașamente sau accesorii și modelul 
echipei pentru proiectul de inovare. 
Această secțiune explică din ce poate fi 
construit robotul și accesoriile acestuia.

1. Toate echipamentele trebuie să fie 
făcute din piese LEGO®, în starea lor 
originală din fabrică. 
Excepție: Șnurul LEGO și tuburile 
pneumatice pot fi tăiate la lungime.

2. Sunt permise piese LEGO non-
electronice din orice set. Echipele pot 
folosi câte doresc.

3. Echipamentul electronic LEGO este 
permis numai așa cum este descris 
și prezentat mai jos. (Este ilustrat 
setul LEGO® Education SPIKETM 
Prime, dar sunt permise și seturile 
LEGO® Education SPIKETM Essential, 
MINDSTORMS® EV3, MINDSTORMS 
Robot Inventor, NXT și RCX).

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

5. Echipele pot folosi orice software sau 
limbaj de programare. Roboții trebuie 
să fie autonomi în timpul meciului. Nu 
sunt permise telecomenzile de nici un 
fel.

6. Echipele pot aduce câte o coală de 
hârtie în fiecare bază cu observații 
legate de program, iar aceasta nu va fi 
considerată echipament.

7. Modele de misiune suplimentare sau 
duplicate nu sunt permise.

Controler
Maximum unul la orice meci.

Motoare
Maximum patru (în orice 
combinație) într-un meci.

Senzori
Sunt permiși doar senzorii 
de atingere/forță, culoare, 

distanță/ultrasonic 
și giroscop (în orice 

combinație și număr) într-un 
meci.
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Regulam
ent

ÎNAINTEA MECIULUI  |  PREGĂTIRE MECI

La evenimente, meciurile se vor 
desfășura pe mese oficiale. Înainte de 
începerea meciului, echipele vor trebui 
să treacă de inspecția dinainte de meci și 
să-și aranjeze echipamentul.

1. Tot echipamentul echipei trebuie să 
încapă în cele două zone de lansare 
și să se încadreze sub o limită 
de înălțime de 305 mm. Cu toate 
acestea, dacă echipamentul echipei 
încape într-o singură zonă de lansare 
sub o limită de înălțime de 305 mm, 
echipa va câștiga 20 de puncte.

2. Echipele nu vor primi spațiu de 
stocare suplimentar. Nu sunt 
permise mesele de depozitare sau 
cărucioarele. Totul trebuie să rămână 
pe masă sau în mâinile unui tehnician. 
Zonele din stânga și din dreapta 
planșei de joc pot fi folosite pentru a 
depozita echipamentul și măsoară 
aproximativ 171 mm  pe 1.143 
mm (măsurătorile reale pot varia). 
Echipamentul depozitat pe masă se 
poate extinde dincolo de pereții din 
stânga și din dreapta, după cum este 
necesar.

3. După ce echipa a trecut de inspecție, 
va primi câteva minute pentru a se 
pregăti. Vor începe prin a-și distribui 
echipamentul și modelele de misiune 
libere între cele două baze. (Unele 
modele de misiune trebuie să înceapă 
dintr-o anumită bază. Vedeți secțiunea  
“Pregătirea trenului de joc” pentru 
mai multe detalii.) Apoi, își plasează 
robotul în zona de lansare din care 
doresc să înceapă. Orice timp rămas 
trebuie folosit pentru a pregăti robotul 
și echipamentul pentru prima lansare, 
pentru a calibra senzorii folosind orice 
parte a planșei de joc și pentru a cere 
arbitrului să verifice orice model sau 
parte a terenului. 

4. Membrii echipei trebuie apoi să 
se împartă în două grupuri și să 
poziționeze câte un grup de fiecare 
parte a terenului (stânga și dreapta). 
Acești membri nu pot schimba partea 
în timpul meciului. Dacă este posibil, 
poziționați doi tehnicieni la fiecare 
bază. Toți ceilalți membri ai echipei 
trebuie să se retragă. Echipele nu 
pot avea niciodată mai mult de doi 
tehnicieni la o singură bază, dar 
membrii echipei pot schimba locurile 
cu tehnicieni din aceeași parte în orice 
moment.

Bază

Zona de lansare - stânga

Zona de lansare - dreapta
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ÎN TIMPUL MECIULUI  |  ÎN BAZĂ

Baza este locul de siguranță al echipei.

1. Există două baze, baza din stânga 
și baza din dreapta. Fiecare bază 
conține propria ei zonă de lansare.

2. Tehnicienii au voie să pună mâna 
pe robot, echipament și modelele 
misiunilor atunci când acestea se află 
complet în bază.

3. La lansare:

• Tehnicienii nu au voie să țină nimic 
pe loc.

• Robotul și orice este pe cale să 
se miște trebuie să se încadreze 
complet în zona de lansare.

4. Tehnicienii nu au voie să atingă nimic 
din afara bazei sau să facă nimic să 
se miște sau să se extindă în afara 
acestei zone, cu excepția robotului. 

5. După orice lansare, tehnicienii ar 
trebui să permită robotului să se 
întoarcă complet în bază înainte de a-l 
întrerupe.(Vedeți secțiunea “În afara 
bazei” pentru mai multe detalii.)
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ÎN TIMPUL MECIULUI  |  ÎN AFARA BAZEI

1. Dacă tehnicienii întrerup robotul, 
acesta trebuie relansat. Dacă robotul 
era în afara bazei (chiar și parțial) 
când a fost întrerupt, vor pierde un 
jeton de precizie. 

Iată ce se întâmplă cu robotul când 
este întrerupt:

• Dacă robotul era parțial în afara 
bazei: Aduceți robotul în acea 
bază.

• Dacă robotul era complet în 
bază: Puteți duce robotul în oricare 
bază.

Iată ce se întâmplă cu orice 
echipament sau model al misiunii care 
a fost în contact cu robotul atunci când 
acesta a fost întrerupt în afara bazei 
(chiar și parțial):

• Dacă obiectul era cu robotul 
când s-a lansat: Păstrați-l. 
Aduceți-l cu robotul.

• Dacă obiectul a fost obținut după 
lansarea robotului: Dați-l arbitrului 
pentru restul meciului.

Excepție: Dacă echipa nu 
intenționează să lanseze din nou, 
își poate opri robotul pe loc fără a 
pierde un jeton de precizie. Robotul 
și orice lucru cu care este în contact 
trebuie să rămână în locul unde a fost 
întrerupt.

2. Dacă un echipament sau un model 
al misiunii este scăpat sau lăsat în 
afara bazei, așteptați ca acesta să se 
oprească:

• Dacă se oprește complet în afara 
bazei: Rămâne așa cum este, cu 
excepția cazului în care robotul îl 
schimbă. 

• Dacă se oprește parțial în bază: 
Rămâne așa cum este, cu excepția 
cazului în care robotul îl schimbă. 
Alternativ, în orice moment, 
tehnicienii îl pot îndepărta manual. 
Dacă obiectul îndepărtat cu mâna 
a fost un model de misiune, acesta 
trebuie să fie dat arbitrului pentru 
restul meciului. Dacă obiectul era 
echipament, acesta trebuie dus în 
acea bază, iar echipa va pierde un 
jeton de precizie.

3. Echipele nu pot separa sistemul de 
fixare Dual Lock, nu pot desface 
sau strica modelele misiunilor. De 
asemenea, echipele nu pot întrerupe 
robotul în așa fel încât să câștige 
puncte din acesta. Punctele înscrise 
în aceste moduri nu vor fi luate în 
considerare.

4. Echipele nu pot interfera cu terenul 
sau cu robotul de la masa alăturată 
decât dacă există o misiune în care 
este permis acest lucru. Punctele 
eșuate sau pierdute din cauza 
interferenței se vor marca automat 
pentru cealaltă echipă.

Regulam
ent



INSPECȚIE ECHIPAMENT

Dacă robotul și totalitatea echipamentelor voastre încap complet într-o singură zonă de lansare 

cu un plafon de 305 mm în timpul inspecției dinainte de meci:
20

MISIUNEA  05 REȚEA INTELIGENTĂ

Dacă conectorul portocaliu de pe terenul propriu este complet ridicat: 20

Bonus: Dacă conectorii portocalii ai ambelor echipe sunt complet ridicați: 10 BONUS

Modelul rețelei inteligente nu are voie să atingă echipamentul echipei la sfârșitul meciului.

MISIUNEA  08 LA TELEVIZOR

Dacă televizorul este complet ridicat:
10

Dacă există o unitate de energie complet în lăcașul verde al televizorului: 10

Modelul televizorului și unitatea de energie din lăcașul verde al televizorului nu au voie să 

atingă echipamentul echipei la sfârșitul meciului.

MISIUNEA  01 MODEL PROIECT DE INOVARE

Dacă modelul proiectului de inovare se afl ă cel puțin parțial în zona țintă a centralei de hidrogen: 10

Proiectați și aduceți la meci un singur model al proiectului vostru de inovare. Pentru a puncta, trebuie să:

• Fie realizat din cel puțin două piese albe LEGO®.

• Măsoare cel puțin 4 ”crampoane” LEGO pe oricare latură.

MISIUNEA  02 PLATFORMĂ PETROLIERĂ

Dacă în camionul cisternă este o unitate de combustibil:
5 FIECARE

Bonus: Dacă cel puțin o unitate de combustibil este în camionul cisternă și acesta este 

cel puțin parțial deasupra zonei țintă a stației de alimentare:
10 BONUS

MISIUNEA  06 MAȘINĂ HIBRIDĂ

Dacă mașina hibridă nu mai atinge rampa:
10

Dacă unitatea hibridă se afl ă în mașina hibridă:
10

MISIUNEA  03 STOCARE ENERGIE

Dacă o unitate de energie este complet în recipientul de stocare a energiei (maxim trei): 10 FIECARE

Dacă unitatea de energie este înlăturată complet din tava pentru stocarea energiei: 5

Toate unitățile de energie stocate în recipientul de stocare a energiei nu au voie să atingă echipamentul 

echipei la sfârșitul meciului.

MISIUNEA  07 TURBINĂ EOLIANĂ

Dacă o unitate de energie nu mai atinge turbina eoliană:
10 FIECARE

MISIUNEA  04 FERMĂ SOLARĂ

Dacă o unitate de energie a fost înlăturată complet din cercul ei inițial: 5 FIECARE

Bonus: Dacă toate cele 3 unități de energie au fost înlăturate complet din cercurile lor inițiale: 5 BONUS

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

SCOR FINAL

Valoarea fi nală este egal cu suma tuturor valorilor din coloana scor.

MISIUNEA  09 DINOZAUR DE JUCĂRIE

Dacă dinozaurul de jucărie este complet în zona bazei din stânga: 10

Dacă capacul dinozaurului de jucărie este complet închis și:

• Conține o unitate de energie:

• Sau conține o baterie reîncărcabilă:

10
20

MISIUNEA  10 CENTRALĂ ELECTRICĂ

Dacă o unitate de energie nu mai atinge centrala electrică:
5 FIECARE

Bonus: Dacă toate cele trei unități de energie nu mai ating centrala electrică: 10 BONUS

MISIUNEA  11 BARAJ HIDROELECTRIC

Dacă unitatea de energie nu mai atinge barajul hidroelectric:
20

MISIUNEA  13 POWER-TO-X

Dacă o unitate de energie este complet în zona țintă a centralei de hidrogen (maxim trei): 5 FIECARE

MISIUNEA  12 REZERVOR DE APĂ

Dacă o unitate de apă este complet în rezervorul de apă și atinge planșa: 5 FIECARE

Dacă o unitate de apă este plasată pe un singur cârlig roșu:
10 FIECARE 
CÂRLIG

Buclele unităților de apă au voie să depășească rezervorul. 

Unitățile de apă din rezervor sau de pe cârligele roșii nu au voie să atingă echipamentul echipei la 

sfârșitul meciului.

MISIUNEA  14 FABRICĂ DE JUCĂRII

Dacă o unitate de energie este cel puțin parțial în lăcașul din spatele fabricii de jucării 

(sau în pâlnia roșie) (maxim trei):

5 FIECARE

Dacă mini dinozaurul de jucărie a fost lansat:
10

Unitățile de energie depozitate în fabrica de jucării nu au voie să atingă echipamentul echipei la 

sfârșitul meciului.

MISIUNEA  15 BATERIE REÎNCĂRCABILĂ

Dacă o unitate de energie este complet în zona țintă de reîncărcare a bateriilor 

(maxim trei):

5 FIECARE

Bateria reîncărcabilă nu este o unitate de energie.

Unitățile de energie depozitate în zona de reîncărcare a bateriilor nu au voie să atingă echipamentul 

echipei la sfârșitul meciului.

JETOANE DE PRECIZIE

Începeți meciul cu șase jetoane de precizie în valoare de 50 de puncte. Ele sunt ținute de arbitru. Dacă 

întrerupeți robotul în afara Bazei, arbitrul înlătură un jeton. La sfârșitul meciului primiți puncte în funcție 

de numărul de jetoane de precizie rămase. Dacă numărul rămas este:  

 1: 10,  2: 15,  3: 25,  4: 35,  5: 50,  6: 50
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Vedeți paginile 30-31 pentru 
formularul de arbitraj

DUPĂ MECI  |  CALCULAREA PUNCTAJULUI

1. După 2:30 minute, meciul se termină. 
Tehnicienii trebuie să-și oprească 
robotul și să nu atingă nimic altceva. 
Acesta este momentul în care începe 
calcularea punctajului.

2. Pentru calcularea punctajului, toate 
cerințele misiunii trebuie să fie vizibile 
la sfârșitul meciului, cu excepția 
cazului în care a fost specifică o altă 
metodă de calcul la o misiune.

3. Când ceva trebuie să fie „complet 
într-o zonă”, liniile și spațiul aerian 
de deasupra acelei zone sunt 
considerate „în interior”, dacă nu este 
menționat altfel.

4. Dacă o echipă nu își poate porni 
robotul, ea poate câștiga în 
continuare puncte pentru Gracious 
Professionalism® dacă explică situația 
sau dacă se prezintă la meci.

5. Arbitrul va documenta rezultatele 
meciului alături de echipă. Când 
există un acord asupra rezultatelor, 
acesta devine oficial. Dacă este 
necesar, arbitrul principal ia decizia 
finală. Doar cel mai bun scor al 
echipei, din cele trei meciuri, contează 
pentru premiere și promovare. În caz 
de egalitate se vor folosi al doilea și al 
treilea scor pentru departajare.
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Modelele misiunilor
Pentru a construi 
modelele misiunii, 
utilizați piesele LEGO® 
din setul Challenge 
și instrucțiunile de 
asamblare. Robotul 
interacționează cu 

modelele misiunii pe 
teren pentru puncte. 
Modelele misiunii 
sunt construite în 
sesiunile 1-4 din Caietul 
inginerului.

Acum este timpul  să construiți!  Distrați-vă și construiți cu atenție!

Atenție: Este important să 

construiți modelele cât mai 

precis posibil, deoarece 

antrenamentele realizate 

cu modele incorecte poate 

cauza probleme. Lucrați 

în echipă pentru a construi 

modelele și verificați-vă 

reciproc pe măsură ce 

construiți.

Instrucțiuni de asamblare

https://firstlegoleague.ro/resurse-superpowered/
https://www.firstlegoleague.org/season#resources
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Informații de asamblare a modelelor misiunilor

Număr pachet Conținut pachet Număr misiune 

  Călătoria energiei albe (vedeți sesiunea 1)

7 Modelul turbinei eoliene 07

4 Modelul de stocare a energiei 03

8 Modelul televizorului 08

  Călătoria energiei albastre (vedeți sesiunea 2)

12 Modelul rezervorului de apă și 3 unități de apă 12

11 Modelul barajului hidroelectric 11

13 Modelul fabricii de jucării 14

  Călătoria energiei galbene (vedeți sesiunea 3)

2 Modelul platformei petroliere 02

3 Modelul camionului cisternă 02

6 Modelul mașinii hibride și a rampei 06

  Călătoria energiei portocalii (vedeți sesiunea 4)

10 Modelul centralei electrice 10

5 Modelul rețelei inteligente 05

9 Modelul dinozaurului de jucărie 09

  Alte elemente de joc 

1 12 unități de energie, 3 unități de combustibil, 1 bidon de apă, 
1 unitate hibridă, 1 baterie reîncărcabilă

Misiuni multiple

14 Cărămizi pentru modelul proiectului de inovare 01

15 Placi de design pentru peretele decorativ 03

16 Jetoane de precizie N/A

16 Brelocuri pentru antrenori și plăcuțele sezonului N/A
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PREGĂTIREA TERENULUI

Pregătirea terenului

Așezarea planșei de joc

1. Verificați suprafața mesei pentru 
denivelări. Șlefuiți-le sau piliți-le și 
apoi aspirați bine.

2. Numai pe masa aspirată, derulați 
și așezați planșa de joc așa cum 
se arată mai jos. Nu pliați niciodată 
planșa de joc și nu striviți sau îndoiți o 
planșă de joc rulată.

3. Glisați planșa de joc la peretele de 
pe marginea inferioară și aliniați-l 
central. Nu ar trebui să existe goluri, 
cu excepția unuia la peretele de pe 

marginea superioară de aproximativ 
6 mm.  Când dimensiunea mesei și 
plasarea planșei de joc sunt corecte, 
zonele din stânga și din dreapta ei 
măsoară aproximativ X = 171 mm cu 
Y = 1143 mm.

4. Opțional – Pentru a ține planșa de 
joc pe loc, puteți utiliza benzi subțiri 
de bandă neagră, care acoperă doar 
marginile din stânga și din dreapta ale 
planșei.

Este permis să exersați fară o masă 
oficială sau fară pereți împrejmuitori, dar 
competițiile se vor desfășura pe o masă 
oficială completă. Vă rugăm să exersați 
ținând cont de acest 
lucru și nu uitați 
să marcați spațiul 
necesar pentru baze 
de fiecare parte a 
planșei de joc. 

NOTĂ: Dacă concurați, 

amintiți-vă că voluntarii 

muncesc din greu pentru 

ca terenurile de joc să fie 

corecte, dar ar trebui să vă 

așteptați și să fiți pregătiți 

pentru imperfecțiuni rare, 

cum ar fi denivelările 

sub planșa de joc sau 

schimbările în iluminare.

Amplasare la  
turnee

Amplasare la 
antrenamente

Sus

Jos

D
re

ap
ta

S
tâ

ng
a 

Y

X X

Instrucțiunile de 
construcție a mesei

https://firstlegoleague.ro/wp-content/uploads/2022/09/FLL-Challenge_SUPERPOWERED_Construirea-mesei-de-robotica.pdf
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PLASAREA SISTEMULUI DE PRINDERE 3M™ DUAL LOCK™

Veți găsi foi de pătrate Dual Lock™ în setul vostru Challenge pentru 
a fixa modelele pe planșa de joc. Dual Lock este o parte importantă 
în configurarea terenului de joc. Dacă modelele nu sunt securizate 
corespunzător, veți avea dificultăți în îndeplinirea misiunilor.

PRINDEREA MODELELOR – Pătratele de pe planșa de joc marcate cu X în interior arată unde să aplicați Dual 
Lock. Utilizați Dual Lock așa cum se arată în acest exemplu și fiți foarte preciși. Când apăsați un model, apăsați 
pe baza acestuia în loc să apăsați de mai sus, ceea ce ar putea zdrobi modelul. Pentru a scoate modelul de pe 
planșa, ridicați-l de la bază pentru a separa Dual Lock.

Pasul 1: Primul pătrat Dual Lock cu 
partea lipicioasă în jos.

Pasul 2: Al doilea pătrat Dual Lock 
cu partea lipicioasă în sus.

Pasul 3: Aliniați modelul și apăsați.

UNITĂȚI 

De la stânga la dreapta, avem 
următoarele unități: 
• energie (12x)
• combustibil (3x) 
• hibridă (1x)
• baterie reîncărcabilă(1x) 
• apă (1x)
• apă cu buclă (3x)
Vedeți misiunile

02-04  și 06-15

CĂRĂMIZILE PENTRU 
PROIECTUL DE INOVARE

Piesele LEGO găsite în 
pachetul 14, folosite pentru 
proiectarea modelului vostru de 
inovare.

Vedeți misiunea

01

PLACI DE DESIGN

Plăcuțele găsite în pachetul 
15 pot fi folosite în sesiunea 
3, activitatea opțională de 
personalizare a peretelui 
decorativ de la modelul de 
stocare a energie.

Vedeți misiunea

03
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Pregătirea modelelor misiunilor

Pregătirea terenului

BAZĂ

În oricare dintre 
zone, plasați 
modelul proiectului 
de inovare (dacă 
este cazul).

În baza din 
dreapta, așezați 
dinozaurul de 
jucărie.

Vedeți misiunile

01  și 09

STOCARE ENERGIE

Tavă

Unitate de 
energie

Puneți o unitate de 
energie în tavă și 
împingeți complet 
tava, ca în imagine.

Perete 
decorativ

Echipele pot aduce 
și folosi peretele 
lor decorativ la 
proba de robotică 
a unui eveniment. 
Alternativ, un 
perete decorativ 
alb va fi furnizat.

Vedeți misiunea

03

PLATFORMĂ PETROLIERĂ

Camion 
cisternă

Coș
3x unități 

combustibil

Ridicați rampa 
mobilă, împingeți 
camionul cisternă 
la locul lui apoi 
coborați rampa 
mobilă în interiorul 
camionului 
cisternă. Încărcați 
trei unități de 
combustibil în coș.

Tobogan Vedeți misiunea

02

FERMĂ SOLARĂ

3x unități 
de energie

Plasați trei unități 
de energie ca în 
imagine.

Vedeți misiunea

04

REȚEA INTELIGENTĂ

Conector 
portocaliu

Activator 
roșu

Împingeți 
activatorul roșu 
până la capăt.

Vedeți misiunea

05
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MAȘINĂ HIBRIDĂ

Unitate 
hibridă

Mașină 
hibridă

Rampă

Așezați unitatea 
hibridă și mașina 
hibridă ca în 
imagine, astfel 
încât roțile din 
spate ale mașinii 
să se afle chiar în 
spatele rampei.

Vedeți misiunea

06

LA TELEVIZOR

Televizor

Unitate de 
energie

Plasați o unitate 
de energie sub 
televizor. Coborâți 
televizorul și 
trageți complet 
canapeaua roșie.

Canapea 
roșie Vedeți misiunea

08

TURBINĂ EOLIANĂ

Activator 
roșu

3x unități 
de energie

Trageți complet 
activatorul roșu. 
Încărcați trei 
unități de energie 
pe tobogan, ca în 
imagine.

Tobogan 
alimentare

Vedeți misiunea

07

CENTRALĂ ELECTRICĂ

3x unități 
de energie

Încărcați trei unități 
de energie și 
coborâți bara roșie,  
ca în imagine.

Bară 
roșie

Vedeți misiunea

10
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Pregătirea terenului

Pregătirea terenului

BARAJ HIDROELECTRIC

Braț 
negru

Unitate de 
energie

Plasați o unitate 
de energie în fața 
celui mai mare braț 
negru de pe roata 
turbinei din partea 
de jos a modelului. 
Încărcați o unitate 
de apă în coș.

Coș

Unitate 
de apă Vedeți misiunea

11

FABRICĂ DE JUCĂRII

Ridicați pârghia 
neagră în sus și 
împingeți mini 
dinozaurul de 
jucărie astfel încât 
să se sprijine în 
spatele pârghiei 
negre.

Pârghie

Mini dinozaur 
de jucărie

Vedeți misiunea

14

REZERVOR DE APĂ

3x unități 
de apă 

cu buclă

Unitate 
de apă

Așezați cadrul 
rezervorului de apă 
și trei unități de 
apă cu buclă, ca în 
imagine (buclele 
de pe unitățile de 
apă trebuie să se 
alinieze cu liniile de 
pe planșă).

Vedeți misiunea

12

BATERIE REÎNCĂRCABILĂ

Baterie reîncărcabilă

Așezați bateria 
reîncărcabilă ca în 
imagine.

Vedeți misiunea

15

JETOANE DE PRECIZIE

Dați-le arbitrului 
să le țină pe toată 
durata meciului.
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Diagrama 
cu traseul 
robotului
Desenați traseul pe 
care îl va urma robotul 
vostru pentru a rezolva 
misiunea (misiunile).

Puteți folosi culori 
diferite pentru a indica 
fiecare lansare pe care 
o va face robotul și în 
ce bază se va întoarce.

Decideți din ce zona de 
lansare veți începe.



INSPECȚIE ECHIPAMENT
Dacă robotul și totalitatea echipamentelor voastre încap complet într-o singură zonă de lansare 
cu un plafon de 305 mm în timpul inspecției dinainte de meci: 20

MISIUNEA  05 REȚEA INTELIGENTĂ
Dacă conectorul portocaliu de pe terenul propriu este complet ridicat: 20
Bonus: Dacă conectorii portocalii ai ambelor echipe sunt complet ridicați: 10 BONUS
Modelul rețelei inteligente nu are voie să atingă echipamentul echipei la sfârșitul meciului.

MISIUNEA  08 LA TELEVIZOR
Dacă televizorul este complet ridicat: 10
Dacă există o unitate de energie complet în lăcașul verde al televizorului: 10
Modelul televizorului și unitatea de energie din lăcașul verde al televizorului nu au voie să 
atingă echipamentul echipei la sfârșitul meciului.

MISIUNEA  01 MODEL PROIECT DE INOVARE
Dacă modelul proiectului de inovare se afl ă cel puțin parțial în zona țintă a centralei de hidrogen: 10
Proiectați și aduceți la meci un singur model al proiectului vostru de inovare. Pentru a puncta, trebuie să:

• Fie realizat din cel puțin două piese albe LEGO®.
• Măsoare cel puțin 4 ”crampoane” LEGO pe oricare latură.

MISIUNEA  02 PLATFORMĂ PETROLIERĂ
Dacă în camionul cisternă este o unitate de combustibil: 5 FIECARE
Bonus: Dacă cel puțin o unitate de combustibil este în camionul cisternă și acesta este 
cel puțin parțial deasupra zonei țintă a stației de alimentare: 10 BONUS

MISIUNEA  06 MAȘINĂ HIBRIDĂ
Dacă mașina hibridă nu mai atinge rampa: 10
Dacă unitatea hibridă se afl ă în mașina hibridă: 10

MISIUNEA  03 STOCARE ENERGIE
Dacă o unitate de energie este complet în recipientul de stocare a energiei (maxim trei): 10 FIECARE
Dacă unitatea de energie este înlăturată complet din tava pentru stocarea energiei: 5
Toate unitățile de energie stocate în recipientul de stocare a energiei nu au voie să atingă echipamentul 
echipei la sfârșitul meciului.

MISIUNEA  07 TURBINĂ EOLIANĂ
Dacă o unitate de energie nu mai atinge turbina eoliană: 10 FIECARE

MISIUNEA  04 FERMĂ SOLARĂ
Dacă o unitate de energie a fost înlăturată complet din cercul ei inițial: 5 FIECARE

Bonus: Dacă toate cele 3 unități de energie au fost înlăturate complet din cercurile lor inițiale: 5 BONUS

SCOR

 Nr. echipă: Meci: Arbitru: Masa:

Nume echipă:

3O Proba de robotică  I  Formular de arbitraj



Modul în care Gracious Professionalism® a fost manifestat pe parcursul meciului:

ÎN DEZVOLTARE ÎNDEPLINIT EXEMPLAR

2 3 4

SCOR FINAL
Valoarea fi nală este egal cu suma tuturor valorilor din coloana scor.

MISIUNEA  09 DINOZAUR DE JUCĂRIE
Dacă dinozaurul de jucărie este complet în zona bazei din stânga: 10
Dacă capacul dinozaurului de jucărie este complet închis și:

• Conține o unitate de energie:
• Sau conține o baterie reîncărcabilă:

10
20

MISIUNEA  10 CENTRALĂ ELECTRICĂ
Dacă o unitate de energie nu mai atinge centrala electrică: 5 FIECARE
Bonus: Dacă toate cele trei unități de energie nu mai ating centrala electrică: 10 BONUS

MISIUNEA  11 BARAJ HIDROELECTRIC
Dacă unitatea de energie nu mai atinge barajul hidroelectric: 20

MISIUNEA  13 POWER-TO-X
Dacă o unitate de energie este complet în zona țintă a centralei de hidrogen (maxim trei): 5 FIECARE

MISIUNEA  12 REZERVOR DE APĂ
Dacă o unitate de apă este complet în rezervorul de apă și atinge planșa: 5 FIECARE

Dacă o unitate de apă este plasată pe un singur cârlig roșu: 10 FIECARE 
CÂRLIG

Buclele unităților de apă au voie să depășească rezervorul. 
Unitățile de apă din rezervor sau de pe cârligele roșii nu au voie să atingă echipamentul echipei la 
sfârșitul meciului.

MISIUNEA  14 FABRICĂ DE JUCĂRII
Dacă o unitate de energie este cel puțin parțial în lăcașul din spatele fabricii de jucării 
(sau în pâlnia roșie) (maxim trei): 5 FIECARE

Dacă mini dinozaurul de jucărie a fost lansat: 10
Unitățile de energie depozitate în fabrica de jucării nu au voie să atingă echipamentul echipei la 
sfârșitul meciului.

MISIUNEA  15 BATERIE REÎNCĂRCABILĂ
Dacă o unitate de energie este complet în zona țintă de reîncărcare a bateriilor 
(maxim trei): 5 FIECARE

Bateria reîncărcabilă nu este o unitate de energie.
Unitățile de energie depozitate în zona de reîncărcare a bateriilor nu au voie să atingă echipamentul 
echipei la sfârșitul meciului.

JETOANE DE PRECIZIE
Începeți meciul cu șase jetoane de precizie în valoare de 50 de puncte. Ele sunt ținute de arbitru. Dacă 
întrerupeți robotul în afara Bazei, arbitrul înlătură un jeton. La sfârșitul meciului primiți puncte în funcție 
de numărul de jetoane de precizie rămase. Dacă numărul rămas este:  
 1: 10,  2: 15,  3: 25,  4: 35,  5: 50,  6: 50
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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® ENERGIZESM 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 SUPERPOWEREDSM sunt mărci deținute în comun de FIRST și LEGO Group. ©2022 FIRST și LEGO Group. Toate drepturile rezervate. 

©2022 Asociația pentru educație STEM creativă (CRESTEM) pentru versiunea în limba română. Toate drepturile rezervate.
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