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Проект
В Проекті FLL WORLD CLASSSM ваша команда:

n  Обирає найцікавішу, на ваш погляд, тему, яку завжди хотілось дослідити.

n Знаходить інноваційне рішення, що покращує практику навчання.

n Ділиться цим рішенням з іншими.

Подумайте про це

Вчити можна багато що, але всі люди вчаться по-різному. Так само як в побудові робота, котрого можна сконструювати різними 
способами, в навчанні існує більш ніж один спосіб вивчення тих чи інших речей. Ми називаємо ці різні способи навчання 
«стилями навчання». Більшість людей навчається, поєднуючи спостереження, слухання, читання, письмо, перегляд фільмів та 
навіть гру. Чи є у вас улюблений спосіб засвоєння нових знань або навичок?

Незалежно від того, яким стилем навчання ви переважно користуєтесь, існує багато дивовижних прийомів, що можуть 
допомогти людині вчитися. Наприклад:

n Деякі відеоігри допомагають зрозуміти, як тривимірний простір складається в одне ціле. Ця навичка називається 
«просторове  мислення». Вона може допомогти в проектуванні та винайденні нових технічних рішень.

Деякі з навчальних технік та інструментів можуть зробити навчання більш захоплюючим, тоді як інші допомагають 
запам’ятати інформацію на довший час. В цьому сезоні мета (місія) вашого проекту – пошук кращого та більш 
іноваційного способу, що допоможе комусь у навчанні.

n Критичне мислення

n Командну роботу

n Креативність

n Рішення проблем

n Комунікацію

n Навички роботи з інформацією (знання про те, як 

знайти та використати потрібну вам інформацію)
n Розуміння технологій
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Прагнете весело розпочати роботу над FLL WORLD CLASSSM? 
Перевірте Communicate It! activity на www.firstlegoleague.org.

Вам, певно, довелось в житті вивчати стільки речей, що всі й не пригадаєш. Вчитися ви почали одразу, щойно народилися. 
Вчилися тому, як ходити, зав'язувати шнурки та як прочитати цю брошуру. Можливо, ви навчилися танцювати, малювати або 
грати на музичному інструменті. А може навіть опанували вміння бити по футбольному м'ячу під найкращим кутом, щоб 
поцілити у ворота. Щоб насолоджуватись вивченням багатьох основних предметів, на зразок історії, техніки, мистецтва та 
математики, потрібно розвивати спеціальні навички. Насправді, навички – це інструменти, якими можна оволодіти в будь якому 
віці. Вони можуть включати в себе:

n Проспівування правил нової гри може допомогти вам запам’ятати їх швидше, ніж просто читання.

n Будівництво з деталей LEGO може допомогти у вивченні математики та конструювання. (Певно, ви це вже знаєте, адже 
займаєтеся FLL!)

http://www.firstlegoleague.org/challenge/2014fllworldclass
http://www.firstlegoleague.org
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Визначте питання дослідження в FLL WORLD CLASS
По-перше, оберіть тему та дізнайтесь, наскільки та яким чином вона 
вивчається сьогодні. Дослідники, вчителі, психологи та інші люди постійно 
здійснюють нові відкриття в галузі навчання. Вам, як професійному 
досліднику, належить сформулювати власне «дослідницьке питання» та 
знайти на нього відповідь. Назвемо його Питання FLL World ClassSM.

Щоб розпочати, подумайте про теми, які вивчались вами за останній день,
тиждень або місяць. Складіть список. Можливо, вивчення чогось
відбувалось в одному з наступних місць, але пам’ятайте і про теми, з
вивченням яких ви стикнулись деінде:

Подивіться на список кожного учасника команди. Що ви вчили та яким чином вчили? Чи виникали у вас труднощі під час 
вивчення якихось конкретних тем? Чи використовували ви будь-які інструменти або об’єкти, щоб допомогти у вивченні 
кожної з них?
ВСІЄЮ КОМАНДОЮ – Виберіть одну тему, що вас захоплює та використайте її, щоб записати ваше Питання FLL WORLD 
CLASS. Можна вибрати тему з вашого списку або ще щось з того, що цікавить вашу команду. Тема Проекту FLL WORLD 
CLASS може бути сформульована дуже широко (наприклад, наука) або дуже вузько (наприклад, різні частини клітини).

Запишіть ваше Питання FLL WORLD CLASS в такому форматі: "Як можна покращити спосіб навчання, в який
вивчають [тема вашої команди]?”

Потім дослідіть всі способи, якими вивчається ця тема на сьогоднішній день. Можете використовувати книжки, інтерв’ю,
інтернет, радіо, ТБ чи безліч інших джерел, щоб відповісти на питання на зразок таких:

Можливо, це найкращий час для того, щоб поспілкуватися з фахівцем. Фахівець – це, зазвичай, той, хто викладає
обрану вами тему, або працює з нею щодня. Як вони вивчають вашу тему? Чому вона викликає в них жагучий інтерес?
Чи сподобалась їм тема під час першого ознайомлення? Які недоліки має сучасний спосіб вивчення цієї теми?

ВСІЄЮ КОМАНДОЮ – Після мозкового штурму та дослідження вам слід сформувати достатнє уявлення про поточні 
відповіді на ваше командне Питання FLL WORLD CLASS. Обміркуйте, чи потрібна вам ще якась нова інформація перед 
тим, як почати розробляти своє рішення.

Створіть іноваційне рішення
Тепер ваше завдання – це розробка іноваційного рішення вашого Питання FLL WORLD CLASS – рішення, що примножить
ціннісні надбання соціуму через вдосконалення вже наявного, використання наявного в новий спосіб або винайдення
цілком нового. Ваше рішення може вдосконалити досвід навчання когось з команди або ще чийсь навчальний досвід.S

Подумайте над такими питаннями: 

За бажанням: можете знайти таблицю,
що допоможе організувати ваш

список, за посиланням 
www.firstlegoleague.org

n Класна кімната

n Ігровий майданчик або парк

n Дім

n Музей

n Бібліотека

n Інтернет

n Гурток, на зразок музичної групи, мистецької студії або школи карате

n На природі, зокрема, в лісі, прерії чи пустелі

n Чи має значення місце та метод під час вивчення цієї теми?

n Чому ця тема важлива і для кого вона важлива?

n Які інструменти або технології зазвичай використовують учні, щоб вивчити цю тему?

n Як люди зазвичай дізнаються про вашу тему вперше?

n Як може ваше рішення зробити навчання легшим або цікавішим?

n Чи допомагає воно вам у самостійному вивченні? Або допомагає вам навчати когось іншого тому, що ви знаєте?

n Що можна було б зробити краще? Що можна зробити по-новому?

n Які нові інструменти або процедури могли б допомогти міцніше запам’ятовувати інформацію?

www.firstlegoleague.org


ВСІЄЮ КОМАНДОЮ – Міркуйте над цим! Породжуйте ідеї! Використайте ваші навички розв’язання проблем, щоб 
обміркувати всі можливі рішення. Обговорюйте всі ідеї, що у вас виникають. Одна чиясь «безглузда ідейка» може стати 
поштовхом до справжнього іноваційного рішення.
Достойне рішення може потребувати від вашої команди найвищого рівня винахідливості та фантазії. Або, навпаки, 
воно здаватиметься настільки очевидним, що природно виникатиме запитання, чому ж досі не вчаться цим способом.

Побачивши результати дослідження, подумайте про те, як можна втілити ваше рішення в дійсність:

Пам’ятайте, що ваше рішення може покращувати щось вже наявне, використовувати щось наявне у новий спосіб, або стати 
винайденням чогось докорінно нового.

Ділитись з іншими
Щойно у вас з’явиться розробка або план вашого рішення, поділіться ними! 

ВСІЄЮ КОМАНДОЮ – Подумайте про тих, кому може допомогти ваше рішення. Як можна дати їм про це знати? 
Чи можливо продемонструвати ваше дослідження та рішення людям, що навчаються або викладають? Чи можете ви 
поділитися цим з фахівцем або кимось ще з тих, хто допомагав вам у вивченні обраної теми? Або з іншими учнями 
вашої школи?Можливо, існують ще групи людей, яких би зацікавила ваша ідея?
Подумайте про те, щоб поділитися ідеєю з тими, хто може дати про неї адекватний відгук. Налагоджений зворотній 
зв’язок та покращення є для кожного інженера етапами процесу розробки. Не бійтеся переглядати свої ідеї, коли 
отримуєте корисні відгуки.
Під час презентації залучайте таланти членів команди. Знайдіть креативний спосіб пояснення вашого Питання FLL 
WORLD CLASS та рішення. Можливо, ви розіграєте сценку? Створите веб-сайт? Зробите веселу книжку? Виконаєте 
реп? Напишете поему, пісню, оповідання? Поділитися вашими знахідками можна в простій чи складній формі, по-
серйозному або так, щоб люди сміялись, сприймаючи сказане.
І пам’ятайте, що найважливіше – добре розважитися!

Демонстрація вашого рішення під час змагань
На завершення, підготуйте презентацію, щоб продемонструвати вашу роботу суддям змагання. Презентація може 
включати в себе плакати, слайдшоу, моделі, мультимедійні ролики, матеріали ваших досліджень та багато чого іншого. 
Будьте креативними, але водночас стежте за тим, щоб охопити всю необхідну інформацію.

Щоб змагатися за нагороду в номінаціях по Проекту FLL, команда повинна:

1. Визначити своє Питання FLL WORLD CLASS.

2. Пояснити іноваційність знайденого командою рішення.

3. Розповісти, яким чином здобутки команди були розділені з іншими.

4. Відповідати вимогам до презентації:

Більше про критерії оцінки суддями презентацій команд можна дізнатись, переглянувши рубрики веб-сторінки 

http://www.firstlegoleague.org/event/judging. 
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n Чи відрізняється ваша ідея якимось чином від усіх інших рішень, що стосуються навчання цієї теми?
n Скільки коштуватиме реалізація вашого рішення?

n Чи потрібна спеціальна технологія, щоб реалізувати ваше рішення?

n Цим рішенням може скористатися будь-хто або тільки окрема група осіб?

n Ведіть презентацію наживо; в разі доступності можна використати медіа-обладнання, але тільки з метою покращення 
реальної презентації.

n Залучайте всіх членів команди; кожен учасник повинен якимось чином взяти участь в демонстрації Проекту перед суддями.

n Проведіть та завершіть презентацію за 5 хвилин (або менший проміжок часу), без допомоги з боку дорослих.

http://www.firstlegoleague.org/event/judging


Дізнатись більше про Проект (за бажанням)
n  Стежте за оновленням інформації про Проект на сторінці: http://www.firstlegoleague.org/challenge/projectupdates. 
За цим посиланням можна знайти відповіді на типові питання стосовно Проекту. В актуальних постах міститься офіційна 
інформація, що буде чинною під час змагань.

n  Перегляньте сторінку Оголошення змагання 2014: http://www.firstlegoleague.org/challenge/2014fllworldclass. 
Завантажте тематичний довідник з глосарієм слів з галузі освіти, перелік сайтів та книг для початку дослідження, поради 
щодо налагодження контактів з фахівцями.

n  Книга тренера The FIRST® LEGO® League (The FIRST® LEGO® League Coaches’ Handbook) містить більше 
інформації про Оголошення змагання, їхній перебіг та суддівство: http://www.firstlegoleague.org/challenge/teamresources.

Ще лишились питання стосовно Проекту FLL? Надішліть їх електронною поштою на адресу служби підтримки Проекту: 
fllprojects@usfirst.org
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Навчання – це частина життя. Воно супроводжує вас щодня.

Тепер ВИ отримали шанс висловитися щодо 

того, як саме людям слід навчатися новому.

Незалежно від того, кому стане ваше рішення в пригоді: вам, вашим знайомим 

або невідомим людям, – допомога в навчанні може суттєво вплинути на подальше 

життя цієї особи.

Допоможіть FLL зробити навчання справжнім досвідом 

СВІТОВОГО МАСШТАБУ!

http://www.firstlegoleague.org/challenge/projectupdates
http://www.firstlegoleague.org/challenge/2014fllworldclass
http://www.firstlegoleague.org/challenge/teamresources


Поле – це місце, де відбувається Гра Роботів.

n Воно складається з килимка, розміщеного на столі з бортами, що на ньому розташовуються моделі місій. 

n Килимок та деталі LEGO®  (елементи) для побудови моделей місій входять до вашого Комплекту установки поля.

n Інструкції для побудови моделей місій можна знайти тут.

n Інструкції щодо складання столу та розміщення на ньому всього необхідного дивіться нижче.

Інструкції з підготовки столу
Гра роботів відбувається на спеціально обладнаному столі, тож для проведення тренувань потрібно його збудувати, якщо такого 
немає. Запропонована проста конструкція складена з максимальним врахуванням безпеки, ваги, довжини та вартості. Коли ж 
стільницю відшліфовано, і вона має правильно розміщені борти (бокові стінки) відповідного розміру, лишається збудувати опору 
на ваш смак. Конструкція проста, але потребує деяких навичок з деревообробки.

Під час турніру два столи розміщують впритул один до одного, але ви 
виступаєте  лише на одному з них, тож для тренувань також потрібен 
один стіл. Такий стіл для тренувань можна назвати «напівстолом».

У більшості сезонів FLL Гра роботів містить модель спільної місії, що 
розташовується частково на вашому столі, а частково на столі іншої 
команди. Тому, окрім самого столу, необхідно додатково збудувати 
маленьку ділянку другого столу – щоб підтримувати обидві частини 
спільної моделі. Цей додаток ми називаємо «умовна стінка»
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Матеріали

Набір для установки поля (LEGO-деталі для моделей місій, килимок, Dual Lock™) 

відшліфована фанера (або дуже гладенька дошка) 2438 мм X 1219 мм X 10 мм

рейка 2438 мм [поперечний переріз = 38 мм X 64 мм]

чорна матова фарба

саморізи для гіпсокартону, 64 мм

опори для столу, близько 610 мм висотою та 914 мм шириною

1

1

6

0,5 л

0,25 кг

2

Матеріали Кількість

http://firstlegoleague.org/challenge/missionmodelbuildinginstructions
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Деталі

поверхня столу (A)

довга бічна стінка (B)

коротка бічна стінка (C)

рейка жорсткості (D)

опора для столу

фанера

рейка

рейка

рейка

залежить від
виробника

ні

так

так

ні

ні

2438 мм X 1219 мм

2438 мм

1143 мм

1219 мм

H ≈ 610 мм W ≈ 914 мм 

1

3

2

4

2

Деталь Матеріал Фарбувати?Розміри Кількість

Збирання столу
Крок 1 - Визначте менш рівну поверхню фанери (A) та використайте її для зворотного боку стільниці. Потім прикрутіть до цього боку 
поперечні рейки (D) приблизно через кожні 457 мм. Упевніться, що головки саморізів не виступають над поверхнею рейок.

Крок 2 - На лицьовому боці фанери розташуйте, затисніть та прикрутіть бічні стінки (B, C) по периметру.

n Відстані між бічними стінками повинні складати 2362±3 мм та 1143±3 мм).
n Висота бічних стінок В та C повинна складати 64 мм та 90 мм.

n Висота всіх бічних стінок має бути однаковою на всіх столах турніру. Висота бічних стінок на столах турніру 

може відрізнятися від їхньої висоти на вашому столі. 
Крок 3 - Розташуйте зібрану стільницю на ніжках або іншій опорі.
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Розташування килимка
Крок 1 - Пропилососьте поверхню столу. Навіть найдрібніша порошинка під килимком може завадити руху робота. Після 
видалення пилу проведіть рукою по поверхні та пошліфуйте шмерґелевим папером будь-які нерівності. Потім пропилососьте 
знову.

Крок 2 - На очищеній пилососом поверхні (ніколи не розгортайте килимок там, де на нього можуть потрапити зайві частинки), 
розгорніть килимок лицьовим боком догори так, щоб його верхній край опинився біля верхньої/подвійної бічної стінки 
(зверніть увагу на розташування подвійної бічної стінки на поданих нижче схемах). СТЕЖТЕ, ЩОБ КИЛИМОК НЕ 
ЗГОРТАВСЯ (РОЗГОРТАЙТЕ ОДРАЗУ В ОБИДВА БОКИ).

Крок 3 - За розміром килимок навмисно менший, ніж ігрова поверхня. Посовайте його та розрівняйте таким чином, щоб не 
лишилося проміжку між нижнім краєм та нижньою бічною стінкою. Соваючи килимок вліво та вправо, розмістіть його по 
центру (враховуйте, що проміжки з лівого та правого боків мають бути рівними).
Крок 4 - За допомогою інших розтягніть килимок з обох боків, розправляючи зморшки рухами від центру до країв столу та 
перевірте відповідність вимогам Кроку 3. Ймовірно, що деякі зморшки залишаться, але з часом вони розрівняються. Деякі 
команди використовують фен для волосся, щоб прискорити цей процес.

Крок 5 - ЗА ПОТРЕБИ – Можна зафіксувати килимок з лівого та правого боків тонкою чорною клейкою стрічкою. Місцем 
наклеювання стрічки може бути лише чорна бічна стінка килимка. Доторкатись до столу стрічка може лише на горизонтальній 
поверхні, а не на стінках.

Крок 6 - На змаганнях умовні стінки не використовуються. Закріпіть два столи північним боком один до одного. Сумарна 
відстань стінок між двома столами має складати 76 та 100 мм.

ПІДГОТОВКА (“НАПІВСТІЛ”) ТУРНІР (“ПОВНИЙ СТІЛ”)

N

S

W E

N

S
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Конструювання моделей місій
ПОБУДОВА МОДЕЛЕЙ МІСІЙ - Використовуйте елементи LEGO з вашого Комплекту установки поля та інструкції з цієї сторінки. 
В однієї особи ця робота займе чотири-п’ять годин, тож краще працювати колективно. Для недосвідчених учасників команди або осіб 
з низьким рівнем досвіду  конструювання моделей місій може стати чудовим шансом навчитися чогось. Цей етап – чудовий час для 
знайомства нових членів команди одне з одним.

Розміщення та установка моделей місій
DUAL LOCKTM - Деякі моделі кріпляться до килимка, інші – ні. Якщо модель потрібно закріпити, це робиться за допомогою 
багаторазового закріплювального матеріалу від 3M, що має назву Dual Lock та постачається в міцному прозорому пакеті з елементами 
LEGO у вашому Комплекті установки поля. Dual Lock злипається («замикається») сам на собі, якщо обидва його боки притиснути 
один до одного, але можна його розблокувати для зручного транспортування та зберігання. Застосовувати Dual Lock потрібно лише 
один раз. Потім моделі можна просто кріпити до килимка чи знімати. Щоб використати Dual Lock, виконайте такі кроки:

Крок 1 - Приліпіть по одному квадратику клейким боком донизу на кожну ділянку килимка з позначкою  “X”.

Крок 2 - Притисніть другий квадратик  до верхівки кожного з розміщених на столі клейким боком догори. 

ПОРАДА - Не приліплюйте пальцем, використайте для цього шматочок вощеного паперу, що постачається разом з квадратиками.

Крок 3 - Опустіть модель на квадратики.

УВАГА - Зверніть увагу: деякі моделі виглядають симетрично, але знайдіть в кожній моделі орієнтир.

- Стежте, щоб кожен квадратик потрапив точно на призначене місце, а модель була розташована чітко в її межах.

- Притискаючи модель, тисніть на її нижню міцну частину, а не на всю модель. Щоб прибрати модель з килимка, 
потягніть за ту ж саму частину її конструкції.

ПОРАДА - Великі гнучкі моделі притискайте лише з одного чи двох боків. Нема потреби кріпити її в усіх місцях.

МОДЕЛІ МІСІЙ - (Не показані та не згадані в описі деталі можна розташовувати як завгодно).

Терези - Закріпіть, як показано.

Пошукова система  - Закріпіть, як показано, зі штовхачем направленим на захід та петлями відповідних до малюнку кольорів.

Футбол - Закріпіть сітку та перегородку, як показано.

Коробка – Розташуйте вільно, як показано. Панель (ідея) всередині має бути розвернута білим боком на захід та жовтою лампою на південь. 

Дерево спільноти – Закріпіть, як показано, та втисніть будь-яку з петель всередину, щоб бокові сторони піднялися.

Здоровий глузд – Закріпіть, як показано, направивши слайдер в західному напрямку та захопивши петлю тримачем.

Хмара - Закріпіть, як показано, щоб картка SD була розвернута донизу (в західному напрямку).

Петлі – Розташуйте одну, як показано, в центрі на півдні. Переконайтесь, що трубки для кожної з петель однакові та встановлені паралельно. 

Роботизована рука – Закріпіть, як показано, направивши слайдер на північ, а в клешню вклавши петлю.

Зчеплення – Закріпіть, направивши жовту секцію на північ, червону балку догори, а білу стрілку циферблата донизу (на південь).
Умови, що змінюються - Закріпіть, як показано, щоб нижній край повністю торкався червоного обмежувача.

ТЕРЕЗИ ПОШУКОВА СИСТЕМА ФУТБОЛ КОРОБКА
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Зворотня розробка – У вас є кілька комплектів, з шести деталей кожен. Два з цих комплектів призначені для поля роботів 
(решта стосуються проекту FLL). Щодо двох комплектів для поля роботів: ПЕРШИЙ вільно розташовується на Базі. З деталей 
ДРУГОГО (усіх шести) побудуйте довільну або детально сплановану модель (різниці немає), покладіть її в корзину на позначку 
в північно-східному кутку поля та закрийте кришки корзини якомога щільніше.

Двері – Ця модель закріплюється на західній бічній стінці, на північ від Бази. Тут відсутні спрямовуючі квадратики “X”, проте на 
килимку є потрібні позначки. Додатково дивіться фото. Розташуйте пари Dual Lock, як показано, потім натисніть на стіну між 
лініями. Під час установки двері знаходяться в закритому положенні з піднятою ручкою.

ПЕТЛІ

УМОВИ, ЩО ЗМІНЮЮТЬСЯ

І РОЗМІСТІТЬ ТУТ

ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД

ПРИТИСНІТЬ 
ПІВНІЧНІШЕ

ЦИХ ЛІНІЙ

ВСТАНОВЛЕННЯ

ХМАРА

ПРИТИСНІТЬ 
ПІВДЕННІШЕ

ЦІЄЇ ЛІНІЇ

ЗЧЕПЛЕННЯ

ЗБУДУЙТЕ ЩОСЬ НА ЗРАЗОК ЦЬОГО (ОДНЕ)
ЦЕ ЛИШЕ ПРИКЛАДИ

ДЕРЕВО СПІЛЬНОТИ

ДВЕРІ - НАКЛЕЙТЕ ПАРИ 
DUAL LOCK

ВИД ЗБОКУ

РОБОТИЗОВАНА РУКА

З ЦЬОГО…
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Екран та Камера – Ось три речі, які потрібно сказати про цю систему моделей в першу чергу:

1) Обидві команди (ваша та супротивника) повинні керувати цією системою, щоб вона функціонувала.

2) Повна установка системи потребує обережності та терпіння (тим, хто звик до занять робототехнікою, це не створить великої проблеми).

3) Для тренувань вам необхідна лише частина цієї системи.

Ось як ця система працює: Ваш робот тягне модель “камери”, натягується нитка та активує віддалену модель “екран” (якщо інша команда 
теж бере участь). Якщо обидві команди виконують місію, обидві отримують бали. Оскільки ви не можете бути впевненими, що інша 
команда виконуватиме цю місію і впорається з нею, ви можете зробити наступне: потренуйтеся в успішному виконанні вашої частини.

Порядок установки: Крок 1 = встановіть модель “екран”, Крок 2 = встановіть модель “камера”, Крок 3 = прикріпіть направляючі для 
нитки, Крок 4 = прокладіть нитку, і Крок 5 = налаштуйте роботу системи…

Крок 1 – Встановіть модель“екран” – Ця модель опирається на ваш стіл, а друга її частина – на стіл іншої команди. Оскільки ви маєте 
тільки ваш стіл, вам потрібно знайти спосіб прикріпити іншу частину моделі. Вам потрібно прикріпити дещо на кшталт умовної 
ПОВЕРХНІ СТОЛУ з протилежного боку вашої північної бічної стінки. На прикладі нижче, LEGO-модель кріпиться наклейками Dual 
Lock за межами столу на потрібній висоті. У вас немає додаткових LEGO-деталей? Використайте шматок дерева, картонну коробку, теку… 
Ви можете це зробити!

Крок 2 – Встановіть модель“камера” – Встановіть як показано, повністю заштовхніть повзунок на схід.

Крок 3 – Прикріпіть направляючі для нитки – Прикріпіть їх до стінки (використайте підказки на килимку), як ви це робили з дверима…

НАПРАВЛЯЮЧА ПО 
ЦЕНТРУ

 DUAL LOCK КЛЕЇТЬСЯ СЮДИ (4X)

ВСТАНОВЛЕНА (І НАЛАШТОВАНА) КАМЕРА

DUAL LOCK ТУТ НАПРАВЛЯЮЧА В КУТКУ

УМОВНА ПОВЕРХНЯ СТОЛУ

ВСТАНОВЛЕНИЙ ЕКРАН
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Крок 4 – Прокладіть нитку – з кінця камери прив’яжіть нитку на Позицію 2 (знайдіть приклади зав’язування, набравши “square knot” 
в Google Images).

Для налаштування моделі камери підніміть сіру пластину з трьох балок і підтримайте її Г-подібною балкою. Не штовхайте Г-подібну 
балку далі, ніж це потрібно для цього.

Крок 5 – Налаштуйте систему – Чи тягне Г-подібну балку зсув повзунка камери з початкової позиції на захід, дозволяючи тим самим 
екрану піднятись? Якщо ні, переставте конектор з ниткою на іншу позицію на камері. Якщо попри все не вдається досягнути 
результату, перев’яжіть нитку знову.

База – На базі довільно розміщуються: м’яч, 8 моделей штрафів, петля, один набір з шести деталей «домашнього завдання», дві 
мініфігурки, синьо-жовто-червона вставка «Робототехніка».

POS 4

ЕКРАН - ПРОКЛАДАННЯ КІНЦЯ НИТКИ НАЛАШТУВАННЯ

POS 1                                  POS 2 (Хороша 1-ша спроба)                                POS 3

З краю екрану, прокладіть нитку над конектором 90° і прив'яжіть її до кулькового конектору, як показано на фото.
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Догляд за полем
n  Бічні стінки – видаляйте усі скалки, затуліть усі можливі отвори.

n Килимок поля – Упевніться, що килимок торкається південної бічної стінки та відцентрований між сходом і 
заходом. Уникайте чистки килимка засобами, що можуть залишати після себе сліди. Навіть найменший залишок 
засобу буде впливати на рух робота, особливо в порівнянні з умовами нового поля (на багатьох турнірах 
використовують нові килимки). Використовуйте пилосос або вогкі ганчірки для прибирання. Щоб стерти сліди, 
спробуйте використати білу пластикову гумку для олівців. Транспортуючи килимок, не допускайте його перегинання, 
оскільки це потім вплине на рух робота. На турнірах килимки рекомендується розгортати якомога раніше до початку 
змагань. Дозволяється використання ізострічки для фіксації східного і західного країв килимка (з перекриттям не 
більше 6 мм). Пінна стрічка не дозволена. НЕ КЛЕЙТЕ Dual Lock під килимком, не використовуйте їх з іншою метою, 
аніж для кріплення моделей місій.

n  Моделі місій – Тримайте моделі в першопочатковому стані стані. Регулярно посилюйте з’єднання. Стежте, щоб осі 
вільно оберталися, заміняйте зігнуті.
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Філософія
1 – Доброзичливий професіоналізм (Gracious Professionalism®) - ви є доброзичливими професіоналами. 

n Ви докладаєте зусилля у боротьбі з ПРОБЛЕМАМИ, в той же час ставлячись до ЛЮДЕЙ доброзичливо та з повагою – 
незалежно  від того, чи є вони учасниками вашої команди або інших.
n Ви спираєтесь на ідеї інших людей замість того, щоб опиратись їм або руйнувати їх.

2 - Тлумачення - Текст опису гри роботів чітко означає лише те, про що в ньому дослівно сказано, тож сприймайте його 
буквально в усіх можливих випадках. 

n Не інтерпретуйте текст, виходячи з ваших припущень про його сенс або про те, якою є ситуація «в реальному житті».

n Якщо про якісь подробиці не згадується в тексті, вони не мають значення.

n Не існує прихованих вимог або обмежень. Якщо ви прочитали весь текст, відповідно, ви ознайомлені з повним змістом. 
ПРИКЛАДИ:

— Якщо місія вимагає, щоб робот «був на сходах», це не означає, що він має піднятися сходами або дійти до верхівки.
— Якщо річку намальовано на килимку, але про неї ніде не згадується, роботу дозволено її перетинати.
— Якщо місія вимагає, щоб чаша (кубок) була «на столі», немає значення, якщо вона буде в положенні догори дриґом.
— Якщо робот повинен використати роботизовану руку, щоб прибрати сміття, це буде чітко зазначено. В інших 
випадках будь-які методи дозволяються.
— Якщо робот справді повинен «використати роботизовану руку, щоб прибрати сміття», не має значення, чи 
роботизована рука опускається та хапає сміття, чи перевертає бак догори дриґом.
— Ми спонукаємо вас детально вивчити вимоги та обмеження, а тоді вже усвідомити обсяг СВОБОД, що лишаються у 
вашому розпорядженні.

3 – Користь сумніву  - Сумнів буває корисним в ситуаціях, коли: 
— він викликаний неправильною установкою моделі або неправильним доглядом. 
— зіграла роль доля секунди або товщина (тонкої) лінії. 
— ситуація могла розвинутись інакше через сум'яття, конфлікт або відсутність інформації.
— суддя керувався правилом, яке «малось на увазі» (але не вказано прямо) у вимозі або обмеженні. 
— ніхто точно не зрозумів, ЩО відбулося.

n Розмовляйте! Якщо ви (діти, а не тренер) не погоджуєтесь з суддею та можете ввічливо висловити обґрунтований 
сумнів після матчу, це буде на вашу користь. 

n Це правило не привід для суддів бути поблажливими, але вони мають судити на вашу користь у випадку, коли було 
здійснене все можливе для об’єктивної оцінки, а остаточне рішення досі незрозуміле. Це правило не можна 
використовувати як частину стратегії!
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4 - Різноманітність - Під час конструювання та програмування майте на увазі, що наші постачальники, спонсори та благодійники
намагалися зробити всі поля стандартними, але завжди можуть виникати певні незначні відхилення, наприклад:

n щілини в бічних стінках, включаючи скалки, шурупи, отвори та стрічку.

n різниця в освітлювальних умовах, що змінюються в залежності від часу доби та від столу до столу.

n рельєфність/випуклості під килимком, що виникають через дефекти, тріщини, уламки.

n відсутність чи наявність ізострічки на східному та західному краях килимка.

n рельєфність самого килимка… На багатьох турнірах відсутня можливість вчасно розгорнути килимки, щоб їх добре розправити. Місця 

та ступінь рельєфності відрізняється. Ви про це попереджені та можете врахувати під час розробки робота. 

n Дві важливі техніки конструювання, що можуть бути використані, щоб зменшити наслідки різноманітності:
— Уникати використання систем керування, в яких використовуються елементи, що КОВЗАЮТЬ (по килимку або бічних стінках).
— Закрити датчики освітленості від навколишнього світла.

n Конструюйте робота, враховуючи, що освітлення та камери на турнірі можуть бути прикручені до бічних стінок. 

n З питаннями щодо умов конкретного турніру звертайтесь до його організаторів.

Інформація
5 - Першість/Авторитет - Інформацію про гру роботів ви отримуєте з різних джерел. Час від часу виникає суперечність…

n Ось порядок першості джерел:
1 = Оновлення Гри роботів, 2 = Установка місій та поля, 3 = Правила 

6 - Підтримка Гри роботів 

n Найперше місце, куди ви можете звернутися з питаннями щодо Гри роботів: 
   http://www.firstlegoleague.org/challenge/robotgameupdates.

n

n

n

n

n

n

n

n

Якщо це не допоможе, експертну підтримку може надати безпосередньо розробник/автор через 

 fllrobotgame@usfirst.org (чекати відповіді приблизно 0-3 робочих дні).

Пишучи імейл, зазначайте, ким ви є у FLL (учасник, тренер, мати/батько учасника, вчитель, суддя, Партнер). 

Питання, сформульовані у вигляді коротких простих речень, будуть розглянуті якнайшвидше. 

Судді турніру не зобов’язані читати повідомлення, що вимагають персональної відповіді.

По п’ятницях оновлення Гри роботів можуть з’являтися до 15.00 (за східним часом США (UTC-5)).

Не розраховуйте на допомогу/пораду з конструювання чи програмування (це ваше завдання).

Із запитаннями щодо продукції LEGO, телефонуйте 1-866-349-LEGO (для США).

Питання на форумі (http://forums.usfirst.org/forumdisplay.php?24-FIRST-LEGO-League)

не переглядаються Службою Підтримки Гри роботів.

n ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Форум – чудове місце для того, щоб ділитися ідеями та отримувати підказки від інших команд, але при 
цьому не є офіційним джерелом відповідей з будь-якого приводу. 

n Якщо факт з однієї сторінки вступає в суперечність з іншим, зазначеним на тій самій сторінці, керуйтесь тлумаченням, що 
видається найбільш адекватним.

n Якщо два тлумачення видаються однаковими, приймайте те, що є кориснішим команді.

n Всі відео та фото з усіх сторінок призначені лише для інструктажу та прикладу. Часто вони не дають повної інформації та щось 
пропускають. Якщо виникає суперечність між фото/відео та текстом, пріоритет має текст!

http://www.firstlegoleague.org/challenge/robotgameupdates
http://forums.usfirst.org/forumdisplay.php?24-FIRST-LEGO-League
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7 - Зустріч тренерів - Якщо питання виникає безпосередньо перед турніром, останній шанс задати його – це «Зустріч тренерів», 
що проводиться зазвичай зранку в день турніру.

n Головний суддя та тренери зустрічаються, щоб визначити та узгодити всі непорозуміння ПЕРЕД початком першого матчу.

n Якщо ваша стратегія може спричинити непорозуміння, ви повинні завчасно попередити суддю (перед матчем), щоб 
уникнути цього. 

n Решту дня всі рішення судді стають остаточними, щойно ви покинете стіл.

Визначення для змагань
8 - Місія - Вимога у виконанні місії – це стан, який досягається за допомогою робота, щоб отримати бали, іноді конкретним способом. 

n Порядок проходження місій та кількість запусків кожної програми визначаєте ви.

n Необов’язково виконувати всі місії.

n Якщо є можливість, місії можна проходити заново, але поле при цьому лишається в попередньому стані.

9 - Матч - Під час турніру два поля гри роботів приєднуються одне до одного, а ваша команда опиняється напроти іншої для 
змагання в матчі. Ось як це відбувається:

n Ви підходите до столу змагань та маєте щонайменше хвилину для підготовки (див. Правило 36). 

n Починається матч, і таймер йде 2 хв. 30 сек. без зупинки.

n Кожен матч – це новий шанс отримати найкращий результат.

n Матчі не пов’язані один з одним, для Нагороди за функціонування робота значення має лише ваш найкращий результат. 
n Додаткові матчі якщо і проводяться, то лише для видовищності.
n Якщо відомо, що у вас немає команди-супротивника, охоча або визначена команда їх заміняють. Якщо цього не відбувається, 

і ви змагаєтесь з пустим столом, ви отримаєте бали за всі виконані місії, але деякі не зможете виконати.

n Всього матчів як мінімум три, і коли всі команди проходять через один матч, відбувається «раунд».

Локальні визначення
10 - Поле - це весь доступний простір та об’єкти, що знаходяться в середовищі дії робота під час матчу.

n Сюди входять поверхня столу, внутрішні поверхні бічних стінок, килимок поля та моделі місій.

n Килимок поля та деталі LEGO для побудови місій входять до вашого Комплекту установки поля.

n Інструкції до моделей місій публікуються в Інтернеті ( mission models ).

n Повну інформацію щодо установки поля можна знайти в розділі «Установка поля»… Те, що вам відомо, де встановлювати 

моделі на полі, не означає, що ви обізнані з процесом установки поля!

НАПРИКЛАД: Якщо місія робота – перекинути купу в східному напрямку, а він навіть не досягає купи, можна 
спробувати пізніше ще раз, в тому випадку, якщо купу ще не чіпали. Але якщо робот зсунув купу в західному 
напрямку, місію не можливо буде перевиконати, оскільки під час матчу поле не повертають до початкового 
положення.
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11 - База - це уявна коробка, сформована вертикальними стінками, що в
основі мають периметр поверхні Бази, включаючи внутрішню поверхню стінок 
та невидиму стелю висотою 30 см.

n Це означає, що База – це не тільки зона на полі, це – ОБ’ЄМ

n Лінії меж, що визначають межі Бази, є її частиною.

n Як правило, між килимком та стінкою є проміжок... База включає 
цей проміжок (позначено червоним кольором). 

Визначення об'єктів
12 - Робот - мікропроцесорний блок LEGO MINDSTORMS® та інші деталі,
з'єднані з ним вручну (будь-яким способом), що можуть бути від нього 
від'єднані також тільки вручну.

13 - Додаткове обладнання - це модулі робота, що з'єднуються
(роз'єднуються) з ним протягом матчу.

14 - Стратегічні об'єкти - об'єкти, принесені командою, що знаходяться у вас в руках, або на Базі, або перевозяться роботом, або
залишені ним в будь-якому місці поля.

15 - Моделі місій - об'єкти, що вже знаходяться на полі, коли команда підходить до нього.

Обладнання для побудови роботів
17 - LEGO-деталі в оригінальному стані - всі деталі, що ви розміщуєте на полі для виконання місій (робот, додаткове 
обладнання, стратегічні об'єкти), мають бути деталями в оригінальному стані, виготовленими виключно компанією LEGO.

Винятки:
— LEGO-нитки та трубки можуть бути відрізані на потрібну довжину. 
— Ви можете принести роздрукований на папері список програм для полегшення їх вибору. 
— Маркер може бути використаний тільки у прихованих зонах (для позначення власника).

n  Наклейки не дозволені. Виключенням є LEGO-наклейки, вказані в LEGO-інструкціях.

n  Заборонене використовувати фарби, ізострічки, клею, змазки, застібок тощо.

18 - Прості деталі - ви можете використовувати будь-яку кількість неелектронних LEGO-деталей, включаючи пневматику, гумові 
деталі, нитки. Вони можуть бути взяті з будь-яких наборів (MINDSTORMS®/TECHNIC/DUPLO®/ BIONICLE™/STAR WARS™/HARRY 
POTTER™/і т.д.).

Винятки: Фабричні wind-up/pull-back LEGO-мотори (готові пружинні механізми) не дозволені. 
Винятки: Заборонено приносити до столу запасні моделі місій.

Проміжок між килимком 
та боковою стінкою 

включається до Бази

16 - Вантаж - будь-які стратегічні об'єкти чи моделі місій, що перевозить робот для транспортування чи вивантаження. Об'єкти, 

яких випадково торкнувся робот, повністю вивантажені об'єкти та об'єкти, для штовхання яких все зроблено, не є вантажами.
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19 - Мікропроцесорні блоки - під час кожного з матчів дозволяється використовувати максимум один мікропроцесорний блок
в зоні змагань (з показаних нижче).

20 - Датчики - Ви можете використовувати будь-яку кількість датчиків, але їхній набір обмежений: дотику, освітленості, кольору,
обертів, ультразвуковий, гіроскопічний. Виберіть вашу оптимальну комбінацію фабричних LEGO-датчиків серед показаних тут. Інші 
датчики не дозволені.

21 - Мотори - В одному матчі можна використовувати не більше чотирьох моторів. Виберіть вашу оптимальну комбінацію 
фабричних LEGO-моторів серед показаних тут. ЖОДНІ інші мотори не дозволені.

22 - Обмеження кількості - Вказані вище обмеження кількості стосуються не тільки робота "в цей момент часу". 
n Судді врахують загальну кількість, яку  наявну в зоні змагань, поза полем і на ньому. n Все, що ви маєте, рахується для 

одного конкретного матчу (спроби).

n Все, що ви маєте, рахується для одного конкретного матчу (спроби).

EV3

RCX дотику

EV3 дотику

EV3 “LARGE”

NXT дотику

EV3 кольору

EV3 “MEDIUM”

NXT освітленості

EV3 ультразвуковий

NXT

NXT кольору

EV3 гіроскопічний

RCX

NXT ультразвуковий

NXT

RCX освітленості

RCX

RCX обертів
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23 - Інші електричні деталі - Жодні інші електричні деталі і пристрої не дозволяється використовувати в зоні змагань.
Виняток: LEGO-кабелі та кабелі-конвертери дозволяються.

n Запасні електричні деталі дозволено.

n Заборонено будь-яке дистанційне керування моделями. Bluetooth має бути вимкнений.

24 - Програмне забезпечення - Робот має бути запрограмований, використовуючи тільки LEGO MINDSTORMS RCX, NXT, EV3
або RoboLab (будь-якої версії). Інше програмне забезпечення заборонено.

n Дозволено патчі, оновлення для доступного програмного забезпечення виробників (LEGO та National Instruments). 
Проте заборонено використовувати пакети програм (тулкіти), зокрема LabVIEW. 

n Правило примушує задуматись над нечесністю, пов'язаною з використанням програм, та над тим, що від суддів турніру треба 
вимагати адекватної кваліфікації – дякуємо за розуміння! 

25 - Порушення - Якщо було зареєстроване порушення правил комплектації і воно не може бути виправлене, рішення про те, що 
слід робити, лишається за офіційними особами турніру. Наслідком цього може стати недопущення до нагород.

Визначення стану
26 - Автономний g   Поза грою g   Автономний g   Поза грою g   Автономний…

n Після того, як ви запустили (перезапустили) робота, він є “автономним” і може виконувати місії.
—	Будь-які стратегічні зміни на полі поза Базою мають бути здійснені автономним роботом (не роботом "поза грою", не 
вашими руками). 

n У випадку доторкання до вашого автономного робота він є “поза грою” і має бути перезапущений з Бази.
      —Коли робот "поза грою", він може бути перенесений згідно Правила 41 та перезапущений згідно Правил 39 та 40, коли 
ви будете готові.

27 - В - Об'єкт "в", "усередині", або "досягнув" зони, якщо будь-яка його частина перетнула периметр зони.

n Іншими словами... Щоби бути "в" зоні, потрібно потрапити над або під об'єм, що визначає зону.

n Частково “в” вважається “в”, якщо не вимагається “Повністю в”.

n “Торкається” не є частиною вимоги бути “в”.

n

n

 Об'єкти оцінюються цими Правилами незалежно один від одного, і незалежно від обладнання для їх транспортування.

 — ВИНЯТОК: Набір дрібних об'єктів вважається одним об'єктом.

 “Поза” та “не в” завжди означає ПОВНІСТЮ "не в". 

ПРИКЛАДИ "В" ТА "ПОЗА"

РОБОТ = ПОЗА 
ВАНТАЖ = ПОЗА

РОБОТ = ПОЗА 
ВАНТАЖ = В

РОБОТ = В
ВАНТАЖ = В

РОБОТ = В 
ВАНТАЖ = ПОЗА

РОБОТ = В
ВАНТАЖ = В

РОБОТ + ВАНТАЖ 
“ПОВНІСТЮ В”
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28 - Доторк
n Тільки об’єкти, які безпосередньо торкаються, вважаються такими, що “доторкнулися”.

n Навіть найменший прямий контакт вважається доторканням.

n Доторкання не вимагається, якщо про це не сказано прямим текстом.
— Виняток: Тільки для робота непрямий контакт вважається доторканням.

Правила дії робота
29 - Успіх, невдача, поразка, хаос - Все, що зробить ваш автономний робот поза Базою (добре чи погане) лишається в такому
стані, якщо тільки РОБОТ не змінює цього. Виняток: Правило 50.

n Моделі місій не ремонтуються та не перевстановлюються. Розкидані об’єкти не прибираються зі шляху робота.

n Вантаж, що був втрачений роботом поза Базою, залишається там же, де був втрачений. Отже, робот може сам 
завадити завершенню завдання, і навіть погіршити попередні результати.

30 - Пошкодження моделі - Пошкодженням моделі вважається ушкодження моделі поза базою та/або відокремлення її 
Подвійного замка (Dual Lock) автономним роботом.

n Пошкодження моделі не усуваються під час матчу (Правило 29). Виняток Правило 50.

n Якщо почалося нарахування балів, але в процесі модель зруйновано, місію не зараховують.

n Коли замість виконання місії модель пошкоджується внаслідок пізнішої, очевидно не пов’язаної з цим 

дії (навіть секундою пізніше)… 

n Якщо положення для отримання балів досі зберігається, бали зараховуються.

n Якщо положення для отримання балів втрачається, бали не зараховуються.

n Будь-які бали, очевидно отримані за рахунок руйнування моделі, не зараховуються.

n Будь-яке пошкодження моделі, що відбулося явно через погану установку чи догляд поля, враховується 

завдяки презумпції невинності.

31 - Втручання - Втручанням вважається ситуація, в якій ваш робот зачіпає поле або робота іншої команди.

n Ваш робот ніяким чином не повинен впливати на робота іншої команди, а також на їхнє поле та стратегію, тільки якщо це не 
дозволяється місією.
n Всі бали, які інша команда отримує за рахунок вас або вашого робота, нараховуються автоматично.

n Якщо два роботи заплутались, їм дозволяється розпочати знову без нарахування штрафів. Будь-який вантаж, залучений в цю 
ситуацію, повертається на Базу, незалежно від того, чи він там був раніше. 

n В залежності від випадку, команда-супротивник може перемогти вас в змагальницькій інтерактивній місії або може не 
спромогтись надати вам допомогу в спільній інтерактивній місії. Наслідки можуть бути різними, але жоден не вважатиметься 
втручанням. 

32 - Штраф за засмічення - Штраф за засмічення нараховується в кінці матчу за кожен стратегічний об’єкт залишений поза Базою.

33 - Штраф за надмірний розмір [встановлюється в кінці матчу] - Штраф нараховується в тому разі, якщо:

n максимальний вимір робота очевидно перевищує ширину (південь-північ) Бази більше, ніж у два рази.

n стратегічний об’єкт виходить за Базу очевидно на більшу відстань, аніж ширина Бази (південь-північ). 

Величину штрафа вказано в переліку місій на сторінці 29.
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Участь команди/руки 
34 - Оператори роботів 

n Лише двом учасникам команди дозволяється бути одночасно присутніми біля столу змагань під час вимушеного ремонту. 

n	Решта команди повинна стояти віддалік, як і вказано в правилах турніру, але не надто далеко, тому що різні учасники в 

будь-який час можуть мінятися місцями, зберігаючи сталою кількість людей біля столу.

35 - Зберігання - Дозволяється зберігати речі на Базі, поза Базою та навіть поза межами столу.

n Об’єкт на збереженні можна брати в руки, він вважається таким, що знаходиться на Базі, навіть якщо фактично він не там. 
Збереженим об’єктами вважаються наступні: 

n все, що принесла команда, і не було забрано роботом з Бази.

n все, що знаходилось на Базі на момент початку матчу і не було зсунуто роботом з бази. 

n все, що робот привіз на Базу.

n Збережені об’єкти, з якими робот не взаємодіє, можна брати в будь-який час, в тому числі пересувати їх (лише в зоні Бази), 
для того, щоб робот діяв на них під час автономного стану. 
n Збережені об’єкти не можуть контактувати ні з чим поза Базою, окрім як з іншими збереженими об’єктами.

n Для зберігання поза полем зазвичай призначений ящик або лоток на допоміжному столику.

n Зберігати щось на полі та брати в руки робота та інші об’єкти поза межами бази можна в тому разі, якщо це не порушує правил 

розташування та не має стратегічного значення. Будь ласка, намагайтесь зберігати те, що має знаходитись на полі, в межах Бази. 

n Принесені командою об’єкти, що тримаються учасниками поза межами столу, повинні бути оглянуті перед початком матчу.

n Моделі місій та об’єкти, за які нараховуються бали, завжди повинні знаходитись в полі зору судді.

36 - Підготовка до матчу - Це проміжок часу від моменту допуску команди до поля і до початку матчу.

n Це ваш час (мінімум 1 хвилина, в залежності від графіку) для підготовки обладнання та зосередження.

n Тільки в цей час можна налаштовувати датчики освітленості та кольору поза Базою (виняток для Правила 38) та уважно 
оглянути поле (ВІЗУАЛЬНО) (Правило 37).

n В цей проміжок часу (та деякі інші – див. Правило 41) можна також зберігати та впорядковувати обладнання, накачати 
пневматику, встановити механізми, вибрати програму, завантажити та спрямувати робота та привести все необхідне в 
«стартову позицію» (Правило 39).

37 - Контроль за якістю поля
n Не можна знімати моделі з поля, навіть тимчасово.

n Тільки у визначений час підготовки до матчу можна попросити суддю ретельно перевірити, чи правильно/в рамках 
специфікації встановлено ті чи інші елементи, хоча вам, можливо, не знадобиться ніякої корекції установки в або поза межами 
визначеного обсягу. 

38 - Зміни поза Базою - Не можна стратегічно розміщувати, надсилати, розширювати, використовувати або якось інакше вручну
впливати на щось поза Базою. Не можна здійснювати зміни поза межами Бази, окрім тих, що стосуються:

n об’єктів на збереженні (Правило 35).

n правильного старту робота (Правило 40).

n прибирання вашого робота (Правило 42 та 49).

n прибирання частин робота (Правило 46). 

n вимикання робота (Правило 47).

n випадковості (форс-мажору) (Правило 50).
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39 - Позиція старту/повторного старту - Для початку або нового початку матчу:

n БУДЬ-ЯКІ ЧАСТИНИ робота, включно з його додатковими пристроями та проводами, а також усім, що до них торкається, 
будь-які об’єкти, що пересуватимуться та використовуватимуться, повинні ВСІ БЕЗ ВИНЯТКУ бути на Базі.

n РОБОТ може торкатися об’єктів, що він пересуватиме або використовуватиме, але їх не можна чіпати РУКАМИ.

n Програма робота може бути або не бути запущеною, але все має лишатися нерухомим.

n Якщо робот готовий зсунути модель місії з Бази, ви маєте бути в змозі підняти цю модель, і вона має лишитись 
ВІДОКРЕМЛЕНОЮ від усіх інших деталей (виконайте тільки за вимоги судді). 

n Можна сконструювати/використати рамку LEGO щоб спрямовувати робота, але використовувати її можна завжди лише в 
межах Бази і перед початком старту/рестарту. Для спрямування не можна робити позначки на килимку чи використовувати 
папір (Див. Правила 14, 17, та 40.)

40 - Процедура старту
n На початку матчу суддя перевіряє відповідну стартову позицію та сигналізує про вашу готовність ведучому.

n Коли починається зворотній відлік, ви тримаєте напоготові руку, щоб у разі потреби доторкнутися до кнопки або дати сигнал 
сенсору, управляючи таким чином програмою робота. 

n Під час зворотнього відліку: окрім кнопки/сигнальної підказки не можна торкатися руками нічого іншого –  робота або 
предметів, яких він торкається чи збирається пересунути або використати. 

n Точний час старту визначається початком останнього слова зворотнього відліку у варіанті «На старт, увага, РУШ!».

n Якщо використовується несловесний сигнал (гудок або свисток), старт відбувається разом із цим сигналом.

n В момент старту ви доторкаєтесь кнопки або сигналите сенсору, щоб розпочати програму робота. Передбачається, що після 
старту робот діє автономно. 

n Для інших стартів (що звуться повторними стартами) зворотній відлік не ведеться. Суддя перевіряє, чи всі елементи знаходяться 
у відповідній стартовій позиції, і ви активізуєте робота, коли готові. 

n Якщо робот заїжджає на Базу та покидає її без вашого втручання та впливу, це не вважається повторним стартом, тож стартова 
позиція та правила за процедурою не застосовуються. 

n Коли робота запущено, він може їхати будь-куди та розширятися до будь-яких розмірів у будь-якому напрямку, включаючи 
вихід за бічні стінки.

41 - Положення поза грою всередині матчу - Коли робот поза грою, на Базі… Окрім дозволених важливих дій, зазначених в
третій частині Правила 36, можна також розвантажувати, ремонтувати та змінювати конфігурацію робота.

42 - Примусовий повторний старт - Щоразу, коли ви торкаєтесь робота, незалежно від його місцезнаходження, він опиняється
«поза грою» та мусить бути повернений на Базу (якщо не знаходиться там), і починає діяти Правило 41. Коли будете готові, запустіть його 
ще раз в автономному режимі, слідуючи Правилам 39 та 40.

НІ НІ ТАК НІ ТАК НІ ТАК

АБСОЛЮТНО ВСЕ МАЄ СТАРТУВАТИ НА БАЗІ
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43 - Штраф "Робот" - Нараховується в тому разі, якщо ви торкаєтесь робота, що знаходиться ПОЗА БАЗОЮ. Величина штрафу
зазначена далі, в переліку Місій.

44 - Штраф "Вантаж" - Щоразу, коли ви торкаєтесь робота, незалежно від його місцезнаходження, а він при цьому має вантаж, який
знаходиться ПОЗА БАЗОЮ і якого не було під час останнього старту, суддя вилучає цей вантаж з гри.

45 - Штраф "Надмірний розмір" [за участі рук] - Штраф за надмірний розмір нараховується в тому разі, якщо:

n ви торкаєтесь робота в той час, коли його максимальний розмір є очевидно вдвічі більшим, аніж ширина Бази (південь-північ)

n торкаєтесь стратегічного об’єкта в той час, коли він розтягується за межі бази далі, аніж її ширина (південь-північ).

46 - Поламаний робот - Можна забрати робота, що отримав очевидну поломку, в будь-який момент, будь-де, без нарахування штрафу.

47 - Робота мотора - Якщо ви не плануєте більше виконувати місій, а ваш робот при цьому поза Базою з увімкненим мотором, проте не

збирається нікуди їхати, можна вимкнути його (не переслідуючи стратегічної мети) та залишити на місці без нарахування штрафу. 

n Коли очима ви виконуєте роботу сенсора…

n Коли ваші доторки та втручання в дії автономного робота зручно та чітко розплановані… (3, 2, 1, ХАПАЙ ЗАРАЗ!)… 

n Якщо чітке хапання зумовлює нарахування або збереження набраних балів, а суддя це ясно розуміє, здійснені при 

цьому місії не зараховуються.
ПРИКЛАД: Якщо робот має штовхнути важіль в позицію між 3 та 4, а ви доторкаєтесь робота "в дії" в 
момент, коли важіль ще КОЛИВАЄТЬСЯ між цими позиціями… Ці бали не зараховується.

49 - Ланцюгові реакції - Якщо пересування (рукою) робота в положенні поза грою неуникно викликає/призводить до руху будь-
яких невантажних об’єктів поза Базою, як от зупинка або втримання, пересування цього утриманого об’єкта (ланцюгова реакція) мусить 
бути зведене до абсолютного мінімуму.

n Дозвольте запасу енергії повільно розсіятись, на якомога меншій відстані.

n Місії, виконанню яких очевидно допомогли вручну, не зараховуються.

50 - Зворотні зміни - Коли такі речі, як чийсь рукав сорочки, струс столу, затримують робота або на полі виникають особливі
протиправні обставини, суддя фізично повертає все до попереднього стану, якщо це можливо. У випадках, коли не можливо скасувати 
зміну:

n якщо випадок був наслідком дій команди, бали можуть зніматися, але не нараховуватись. 

n якщо команда не винна в тому, що трапилось, вона отримує право претендувати на бали, які від цього залежали.

Про величину штрафу можна дізнатись в описі Місій, нижче.

48 - Стратегічна/навмисна зупинка
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Завершення матчу/Нарахування балів 
51 - Процес нарахування балів 

n ПРОЦЕС НАРАХУВАННЯ БАЛІВ НАПРИКІНЦІ МАТЧУ – Кількість набраних вами балів залежить головним чином від умов, 
що склалися на момент завершення матчу.
n Стан поля – це головне свідчення в процесі підрахунку балів… Коли матч завершується, БУДЬ ЛАСКА, НІЧОГО НЕ ЧІПАЙТЕ! 
Судді потрібен час для того, щоб зробити нотатки про стан поля на спеціальному аркуші та дійти згоди з вами (виключно з дітьми) 
щодо того, які бали зараховано, а які ні, і чому. 

n Бали не нараховуються за результати, яких робот досягає впродовж гри, але які змарновано перед її завершенням.

n За результати, досягнуті після сигналу про завершення матчу, бали не нараховуються і не віднімаються.

n Якщо ви погоджуєтесь з оголошеним результатом, ви підписуєте суддівський аркуш, і результат вважається остаточним.

n Якщо ви не погоджуєтесь, коректно повідомте про це судді. Судді можуть помилятися, і якщо так сталося, їм хотілося би про це 
дізнатися.
n Після короткого обговорення, якщо суддя не впевнений у визначеній кількості балів, остаточне рішення приймає головний суддя.

n НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ВСЕРЕДИНІ МАТЧУ – Іноді частину вашого результату складає кількість балів, що фіксується 
впродовж матчу, а не після його завершення. 

ПРИКЛАД: Якщо вимагається виконати місію якимось конкретним способом, а її виконують іншим, бали не 
зараховуються. Будь ласка, не намагайтесь показувати суддям відео.

ПРИКЛАД: Якщо робот ставить Модель А в потрібне положення шляхом руйнування Моделі В, за цю місію 
бали не нараховуються.

ПРИКЛАД: Якщо від робота вимагається переїхати через щось всередині матчу, суддя зарахує бали за це одразу, 
як це станеться, оскільки потім не буде видимих свідчень цього.

n МАТЧІ, ЩО ЗАКІНЧИЛИСЯ ВНІЧИЮ – Нічия вирішується призначенням додатково одного або двох матчів. В 

рідкісному випадку збігів у всіх трьох матчах, рішення приймається суддями турніру. Можливе призначення кількох 

однакових нагород за ті ж самі місця.

n ВИПАДКОВІ ПЕРЕМІЩЕННЯ – Будь ласка, не відходьте з моделями місій від поля змагань, а якщо таке сталося, негайно 
поверніть їх на місце. Дякуємо. 
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Важливе попередження
Тоді як вимога високого рівня обізнаності з місіями, перерахованими далі, видається і так зрозумілою, також НАДЗВИЧАЙНО 
ВАЖЛИВИМ для всіх – як ветеранів, так і новачків FLL, – є прочитання ІНШИХ ТРЬОХ НЕОБХІДНИХ РОЗДІЛІВ ГРИ 
РОБОТІВ: Установка поля + Правила + Оновлення, а також перечитування їх час від часу. Подивіться, в чому користь:

КОМАНДИ, ЩО ВСЕ ЧИТАЮТЬ:

n мають менше питань

n менше переробляють виконане

n переживають менше несподіванок під час турнірів 

n отримують вищі результати

n отримують більше насолоди

КОМАНДИ, ЩО НЕ ЧИТАЮТЬ:

n діють, немов у тумані

n щоразу починають заново, втрачаючи час 

n багато дізнаються… від суддів

n втрачають бали

n перебувають у стресовому стані

З м і н и  2 0 1 4 
Незначні:

n Кількість слів у правилах знизилась на ~12%. 

n Тепер правила поділені на категорії:

— Спершу за схожістю, потім за хронологією. 
— Правила, якими потрібно керуватися, відокремлені від визначень. 
— Правила, що стосуються робота, відокремлені від правил, що 
стосуються команди.

n Великі та розгалужені/логічні правила були розбиті на фрагменти 
для швидшого читання. 

n Багато правил були прояснені, оновлені, спрощені та звужені для 
зручного читання та кращого розуміння. 

n Для кращого розуміння концепцій були додані перехресні посилання.

Значні:

n Прибрано «лазівку»:  

Підняття великого стратегічного об’єкту, що 
лише частково був залишений на базі, 
тепер тягне за собою штраф за надмірний розмір
Див. Правила 33 та 45.

n Група маленьких об’єктів вважається одним 
об’єктом, коли вживається прийменник “в”. 
Див. Правило 27. 

n Тест на гравітацію був сформульований 
по-іншому та розміщений в пункті “Позиція 
старту/повторного старту”. Див. Правило 39. 
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Відкриття дверей 
Необхідні умови станом на кінець матчу:
— Двері відчинено достатньо для фіксації цього факту суддею. 
Необхідні методи виконання місії, обмеження:
— Дверну ручку було опущено донизу.
Бали: 15

"Хмарний" доступ
Необхідні умови станом на кінець матчу:
         — SD-картка піднята. 
Необхідні методи виконання місії, обмеження:
         — Коректний "ключ" був встромлений у "хмару".

Бали: 30

Навчання у спільноті 
Необхідні умови станом на кінець матчу:

— Петля знань і навичок більше не торкається моделі дерева спільноти. 
Необхідні методи виконання місії, обмеження:

— Немає. 
Бали: 25

Конкурс робототехніки
Необхідні умови станом на кінець матчу:

— Вставку "робототехніка" встановлено як показано. 
— Петля більше не торкається моделі роботизованої руки.

Необхідні методи виконання місії, обмеження:
— Жодні додаткові об'єкти не торкаються вставки. 
— Петля була звільнена виключно переміщенням повзунка.

Бали/Вставка: 25

Бали/Вставка + Петля: 55

(Варіанти оцінювання (бали) = 25 або 55)
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Використання здорового глузду 
Необхідні умови станом на кінець матчу:

— Петля більше не торкається моделі здорового глузду. 
Необхідні методи виконання місії, обмеження:

— Петля була звільнена виключно переміщенням повзунка. 
Бали: 40

Міркуємо нетрадиційно 
Необхідні умови станом на кінець матчу:

— Модель "ідея" більше не торкається моделі "коробка".
— Якщо "ідея" вже не в "коробці", лампочка розвернута вгору.

Необхідні методи виконання місії, обмеження:
— Модель "коробка" ніколи не була на базі.

Бали/Ідея зовні, лампочкою вниз: 25

Бали/Ідея зовні, лампочкою вгору: 40

(Варіанти оцінювання (бали) = 25 або 40)

Дистанційне навчання/спілкування 
Необхідні умови станом на кінець матчу:

— Немає.
Необхідні методи виконання місії, обмеження:

— Суддя побачив, що робот потягнув повзунок на захід. 
Бали: 40

Пошукова система
Необхідні умови станом на кінець матчу:

— Колесо з кольорами крутилося принаймні один раз. 
— Якщо у білому вікні пошуку з'явився один колір, петля 
відповідного кольору більше не торкається моделі. 
— Якщо у білому вікні пошуку з'явилося два кольори, то петля 
іншого (третього) кольору не торкається моделі. 
— Обидві незадіяні петлі повинні торкатися моделі, знаходячись 
у своїх отворах.

Необхідні методи виконання місії, обмеження:

— Колесо з кольорами можна обертати лише шляхом 
штовхання повзунка. 

Бали/Повзунок: 15

Бали/Повзунок + Петля: 60

(Варіанти оцінювання (бали) = 15 або 60)



Спорт 
Необхідні умови станом на кінець матчу:

— М'яч торкається поверхні поля в сітці. 
Необхідні методи виконання місії, обмеження:

— Під час удару все задіяне для цього 
обладнання має повністю знаходитись у 
північно-східній зоні, окресленій лініями.

Бали/“Виконання удару”: 30

Бали/Удар + Гол: 60

(Варіанти оцінювання (бали) = 30 або 60)

Зворотня розробка
Необхідні умови станом на кінець матчу:

— Ваш кошик знаходиться на базі. 
— Ви збудували модель, "ідентичну" тій, що інша команда поклала у 
ваш кошик.  З'єднуються деталі однаково, а якщо відмінність 
полягає в куті повороту, то допускається приблизна відповідність. 
— Модель знаходиться на базі.

Необхідні методи виконання місії, обмеження:

— Немає.
Бали/Кошик: 30

Бали/Кошик + Модель: 45 
(Варіанти оцінювання (бали) = 30 або 45)

Адаптація до умов, що змінюються 
Необхідні умови станом на кінець матчу:

— Як показано на малюнку, модель повернута на 90° від початкової 
позиції проти годинникової стрілки. 

Необхідні методи виконання місії, обмеження:
— Немає. 

Бали: 15

Учнівство
Необхідні умови станом на кінець матчу:

— Обидві мініфігурки торкаються (будь-яким способом) побудованої вами моделі, що 
символізує майстерність, досягнення або захоплення, які важливі для вашої команди.
— Збудована модель торкається білого кола навколо чаші терезів у північно-західному 
куті поля.
— Модель не знаходиться на базі.
— "Жорстке" з'єднання моделей місій заборонене Правилом 39, але тут ми зробили 
виняток.
— Модель може бути простою або складною – вибір за вами. 

Необхідні методи виконання місії, обмеження:

— Немає.

Бали/Модель: 20

Бали/Модель торкається кола у північно-західному куті поля: 35 
(Варіанти оцінювання (бали) = 20 або 35)
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ГОЛ ЛІНІЇ ОБМЕЖЕННЯ ЗОНИ ДЛЯ УДАРУ

ПРИКЛАДПРИКЛАД



Зчеплення 
Необхідні умови станом на кінець матчу:

— Жовту рамку зсунуто в бік "півдня".
— Стрілку зсунуто з початкової позиції в напрямку руху за 

годинниковою стрілкою; бали визначаються за схемою нижче.
Необхідні методи виконання місії, обмеження:

Суддя буде скасовувати будь-які додаткові обертання крутниці.
Бали/Зчеплення: 20

Бали/Обертань на 90°: Щоб дізнатися відсоток, що додається до балів, дивіться схему зі шкалою, подану нижче. 
ПРИКЛАД: На всіх інших місіях ви набрали 350, і робот зробив один оберт 90° - це оцінюється в 35 балів. 
ПРИКЛАД: На всіх інших місіях ви набрали 300, і робот зробив шість обертів 90° - це оцінюється в 45 балів.

Проектно-орієнтоване навчання 
Необхідні умови станом на кінець матчу:

— Терези містять петлі (що символізують знання та вміння), як показано. 
Необхідні методи виконання місії, обмеження:

— Немає.

Бали/1-ша петля: 20

Бали/Наступні петлі: 10 КОЖНА наступна
(Варіанти оцінювання = 0 або 20 або 30 або 40 або 50 або 60 або 70 або 80 або 90)

Штрафи
Якщо виникає умова для штрафу "Робот", "Надмірний розмір", "Засмічення" (згідно 
з Правилами), суддя фіксує їх шляхом розміщення цих маркерів певним чином, але 
не на шляху вашого робота. Втрата вантажу є сама по собі штрафом.

Штрафи "Робот", "Надмірний розмір", або "Засмічення": -10 КОЖЕН
(Максимальна кількість балів, втрачених за рахунок штрафів цих типів = -80)
Штраф "Вантаж": Втрата вантажу 
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— Стрілку зсунуто виключно після обертання крутниці роботом.
— Між будь-якими двома виїздами робота з бази (див. Правила 39 і 40), крутницю 
може бути повернуто максимум на 180°. 

ПРИКЛАД: 22%

ПРИКЛАД: 25%ВІДСОТОК, ЩО ДОДАЄТЬСЯ ДО ПІДСУМКУ, НАБРАНОГО БЕЗ ЦІЄЇ МІСІЇ

Зчеплення відбулось
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