
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 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 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 află 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 finală 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


