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Masa de concurs oficială 
Plasați terenul de joc pe o masă de concurs oficială, dacă acest lucru este posibil. 
Cautați o masă pe care o puteți partaja cu alte echipe sau construiți o masă nouă 
folosind instrucțiunile de mai jos (sunt necesare unelte și abilități de tâmplărie de 
bază). Dacă nu puteți găsi sau construi o masă, atunci puteți aseza terenul de joc pe o 
podea netedă și curată.  

SPECIFICAȚII TEHNICE 
• Dimensiunile interioare (din perete în perete) trebuie să fie:

o W = 2362±3mm
o L  = 1143±3mm

• Înălțimea pereților laterali trebuie să se încadreze între:
o H = 64mm (min) și 102mm (max)

• Toți pereții laterali trebuie să fie de aceeași înălțime (H) la toate mesele.
• Grosimea pereților laterali nu trebuie să depășească 51mm.

MATERIALE 

IMPORTANT! 

Suporții de tip capră sunt o modalitate opțională de a oferi o înălțime similară cu cea din cadrul unui turneu oficial. 
Această este o achiziție opțională. 
Echipele trebuie să fie pregătite să joace pe mese cu înălțimi variate cuprinse în intervalul H și cu o grosime a 
peretelui mai mică sau egală cu 51mm. 

COMPONENTE 

Material Cantitate
Set teren de joc (piese LEGO pentru modelele misiunilor, planșă de joc, 
sistem de prindere Dual Lock™)

1

Placaj șlefuit (sau alt tip de scândură netedă) 
2438mm X 1219mm X cel puțin 10mm grosime

1

Scândură / cherestea, 2438mm 
(secțiune transversală efectivă = 38mm X 64mm)

3

Vopsea neagră mată 1000 ml
Șuruburi pentru lemn/gips carton (64mm) 250 g
Opțional: suport de tip capră, aprox. 610mm înălțime / 914mm lățime 2

Componentă Realizată din Dimensiuni Vopsire Cantitate
Suprafață masă (A) Placaj, PAL 2438mm X 1219mm părțile 

vizibile
1

Perete lateral lung (B) cherestea 2438mm da 2
Perete lateral scurt (C) cherestea 1143mm da 2
Suport de tip capră de cumpărat Î ≈ 610mm L ≈ 914mm nu 2



ASAMBLARE 
• Pe partea netedă a placajului (A), înșurubați pereții laterali (B and C) în jurul

perimetrului, verificând respectarea dimensiunilor interioare W și L.
• Asezați masa, cu pereții lateri orientați în sus, pe suporți de tip capră (sau pe

lăzi / orice altceva scund și solid).

AȘEZAREA MESELOR LA TURNEU: 

PEREȚI STANDARD   PEREȚI SUBȚIRI
 (DISTANȚIERE NECESARE) 

• În cadrul unui turneu, 2 mese oficiale sunt unite pe latură nordică precum în
diagrama de mai jos.

• Grosimea totală a pereților celor două mese unite trebuie să fie cuprinsă între
76mm și 102mm. Folosiți distanțiere între mese, dacă trebuie corectată distanță
M dintre mese.

• Pereții laterali de la toate mesele din cadrul unui turneu trebuie să aibă aceeași
înălțime H.

• Toate seturile de mese din cadrul unui turneu trebuie să aibă aceeași distanță M.
• Nu atașați obiecte pe partea superioară a pereților laterali, doar dacă toate

echipele care vin la eveniment au fost notificate în prealabil.



AȘEZAREA PLANȘEI DE JOC 
Asigurați-vă că urmați pașii de mai jos atunci când instalați planșa de joc: 

1. Verificați dacă suprafața mesei are denivelări. Reparați și slefuiți eventualele 
imperfecțiuni, apoi aspirați bine toată masa.

2. Desfaceți și așezați planșa de joc ca în figura de mai jos, doar pe o masă curată 
și aspirată în prealabil. Nu pliați niciodată planșa de joc, iar când este rulată nu o 
striviți sau îndoiți.

3. Glisați planșa de joc către peretele de jos și aliniați-o centrat, precum în figura de 
mai jos. Nu ar trebui să existe spațiu liber față de peretele de jos, dar poate să 
existe un spațiu liber până la peretele de sus de aproximativ 6 mm. Atunci când 
dimensiunile  mesei sunt corecte și planșa este așezată corespunzător, zonele 
din partea stângă, respectiv dreaptă vor avea următoarele dimensiuni (aprox.): X 
= 171mm cu Y = 1143 mm.

4. Opțional: Pentru a menține fixă planșa, puteți folosi benzi subțiri de bandă 
neagră, acoperind doar marginile din stânga, respectiv dreapta.

ÎNĂLȚIMEA REDUSĂ A MESEI
• Unii membri ai echipei, arbitri și alți voluntari vor aprecia foarte mult dacă masa

are o înălțime mică, putând fi chiar o necesitate în anumite cazuri.
• Vă rugăm să faceți tot ce puteți pentru a regla înălțimea meselor la aproximativ

610mm deasupra podelei, pentru a ajuta toți participații să vadă și să aibă
access la cât mai mult din terenul de joc.

ALINIAȚI PLANȘA CU LATURA DE JOS




