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FLL “HYDRO DYNAMICSSM” – RULES & ROBOT GAME 

Podczas konkurencji Robot Game drużyny rywalizują ze sobą, wykorzystując zbudowane  

i zaprogramowane wcześniej roboty z klocków LEGO®. Mają 2½ minuty, żeby robot 

poruszający się na macie o pow. ok. 2m2 zdobył jak najwięcej punktów. Robot musi być 

zaprogramowany tak, by działał autonomicznie. Nie może być zdalnie sterowany.  

Pola przejazdowe i zadania są takie same na całym świecie. Sposób i kolejność 

rozwiązywania misji są dowolne. To wszystko sprawia, że robot każdej z drużyn będzie 

wyglądał inaczej. Wspólna jest tylko platforma - klocki LEGO. 
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. ZASADY 

1.1 Zasady przewodnie  

ZP1 – Duch Przyjaznej Konkurencji (Gracious professionalism®) 

• Przewodnim hasłem turnieju FLL jest sprawiedliwość. 

• Podczas konkurencji zmagacie się z wieloma problemami, nie zapominając jednak  

o traktowaniu otaczających was ludzi z uprzejmością i szacunkiem.  

• Jeśli głównym celem waszego udziału w FIRST® LEGO® League jest „zwycięstwo za 

wszelką cenę”, to trafiliście pod zły adres! 

ZP2 – Interpretacja (Interpretation) 

• Jeżeli jakieś informacje nie zostały zawarte, oznacza to, że nie są one istotne. 

• Zasady dotyczące Robot Game są napisane dosłownie.  

• Jeśli użyte w zasadach słowo nie ma podanej definicji, obowiązuje jego definicja 

potoczna. 

ZP3 – Przywilej Korzyści (Benefit of the doubt) 

• Jeśli sędzia czuje, że interpretacja zasad w danej sytuacji jest trudna, i nie można 

pokazać konkretnego zapisu, który mógłby problem rozwiązać, stosowany jest Przywilej 

Korzyści. 

• Zasada ta nie może stanowić części strategii drużyny. 

ZP4 – Czynniki zmienne (Variability)  

• Nasi partnerzy i ochotnicy starają się, by wszystkie pola przejazdowe były identyczne  

i poprawnie przygotowane, ale zawsze należy spodziewać się małych różnic, drobnych 

błędów i niedogodności.  

• Najlepsze drużyny biorą to zawsze pod uwagę, tworząc swoje projekty.  

• Przykłady: lekkie nierówności na ściankach otaczających pole, inne warunki świetlne, 

lekkie pofałdowanie maty. 

• Pytania dotyczące warunków na poszczególnych turniejach proszę kierować do 

oficjalnych organizatorów turniejów regionalnych. Kontakt i daty turniejów można 

znaleźć na regionalnej stronie konkursu FLL..  

ZP5 –  Pierwszeństwo informacji (Information Superiority) 

• Jeśli istnieje konflikt pomiędzy informacjami dotyczącymi zasad w różnych źródłach, 

należy konsultować się z zasadami według następującej kolejności:  

 1 = Aktualizacje zasad Robot Game 

 2 = zasady dotyczące misji i ustawienia modeli 

 3 = Zasady ogólne 

 4 = Lokalny Przewodniczący Komisji Sędziowskiej. W sytuacjach niepewnych, po 

konsultacji z pozostałymi sędziami Przewodniczący podejmuje ostateczną decyzję, 

pamiętając o zasadzie ZP3. 

• Zdjęcia, obrazy i filmy nie stanowią podstaw do podjęcia decyzji, chyba że są częścią 

dokumentacji 1, 2 lub 3. 

http://www.first-lego-league.org/en/fll/regions.html
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• E-mail'e i dyskusje na forum nie są częścią reguł i nie są brane pod uwagę podczas 

podejmowania decyzji.  
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1.2 Definicje 

D01 – Mecz 

• „Mecz” to moment, w którym dwie drużyny wykonują zadania Robot Game na dwóch, 

stykających się stroną północną, stołach. 

• Mecz trwa dokładnie 2 i 1/2 minuty, czas nigdy nie jest zatrzymywany. 

• Wasz robot może startować z bazy jeden lub więcej razy, i wykonywać dowolną liczbę 

misji. 

D02 – Misja 

• „Misja” to zadanie wykonywane przez robota w celu zdobycia punktów.  

• Misje są zapisane w postaci wymagań, które trzeba spełnić. 

• Niektóre misje opierają się na widocznych efektach, które sędzia sprawdza po 

zakończeniu meczu. 

• Inne muszą być wykonywane tak, żeby sędzia mógł podjąć decyzję o przyznaniu 

punktów w czasie przejazdu. 

• Jeśli misja ma kilka wymagań, wszystkie muszą być spełnione, żeby można było zaliczyć 

punkty. 

D03 – Sprzęt  

• “Sprzęt” to wszystko to, co przyniesiecie ze sobą na Mecz, by zrealizować Misje. 

D04 – Robot 

• „Robot” to wasz kontroler LEGO® MINDSTORMS® z całym sprzętem podłączonym do 

niego tak, żeby części same nie odpadały. 

D05 – model misji 

• „Model misji” to każdy obiekt zbudowany z klocków LEGO, umieszczony na polu przed 

rozpoczęciem meczu. 

• Modele misji to nie „Sprzęt”. 

D06 – Pole 

• „Pole” to - znajdujące się na stole - środowisko składające się modeli misji i maty, 

otoczone ścianami. 

• „Baza” to część „Pola”.  

• Więcej szczegółów w dziale Ustawienie pola. 

D07 – Baza 

• „Baza” to przestrzeń bezpośrednio nad zaznaczoną na polu ćwiartką okręgu  

w południowo - zachodnim narożniku. 

• Obszar ten rozciąga się również w kierunku SW od zewnętrznej linii do ścian (ale nie 

dalej) i nie ma ograniczenia od góry. 

• Poniższy diagram pokazuje, jak definiować pojęcie całkowitego znajdowania się  

w bazie. Pokazaną zasadę można stosować do dowolnego obszaru. 

 

 

 

file:///C:/Users/Katarzyna%20Nogalska/Desktop/Lego%20Education%20Academy/FLL%20201718/FLL/Documents%20for%20translation/FLL_2017_18_Robot_Game_Rules_Setup_Missions_robocze_PL.docx%23missions
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D08 – Uruchomienie 

• Za każdym razem, gdy zakończycie przygotowanie robota i powodujecie, że rozpoczyna 

on ruch mówimy o jego „Uruchomieniu”. 

D09 – Przerwanie 

• „Przerwaniem” nazywamy każdą interakcję człowieka z robotem, który został 

„Uruchomiony”.  

D10 – Transport 

Jeśli rzecz (cokolwiek) jest celowo / strategicznie…  

• zabrana ze swojego miejsca i/lub 

• przeniesiona do nowego miejsca i/lub 

• pozostawiona w nowym miejscu, 

to znaczy, że jest “transportowana”. Proces transportowania kończy się w momencie, kiedy 

rzecz transportowana nie jest już w kontakcie (nie dotyka) z tym, co je transportuje.  

1.3 Sprzęt, oprogramowanie, ludzie 

R01 – Cały sprzęt 

Cały sprzęt musi być wykonany z elementów LEGO® w ich oryginalnym (fabrycznym) stanie. 

• Wyjątek: Sznurki i rury LEGO® mogą być docięte do żądanej długości. 

• Wyjątek: Dozwolone są notatki na papierze (ale nie mogą znajdować się na Polu). 

• Wyjątek: Można używać znaczników / markerów, znajdujących się w ukrytych miejscach 

w celu ułatwienia identyfikacji. 

R02 – Sterowniki  

• W konkretnym meczu drużyna może używać tylko jednego kontrolera. 

• Wykorzystywane kontrolery muszą być takie, jak poniżej (z dokładnością do koloru 

obudowy). 

 

 

 

 

EV3 NXT RCX 

 

• Wszystkie inne kontrolery muszą pozostać w sali przygotowań na czas danego meczu. 

• Jakakolwiek komunikacja z robotami, zdalne sterowanie lub wymiana danych (włącznie 

z technologią BT) jest w obszarze przejazdów zabroniona. 

• Ta zasada nakłada limit używania tylko jednego robota podczas danego meczu. 
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R03 – Silniki 

• W konkretnym meczu drużyna może używać do czterech silników. 

• Wykorzystywane silniki muszą być takie, jak poniżej. 

• Możecie używać kilku silników tego samego typu, pamiętając jednak, że liczba 

używanych silników nie może być większa niż CZTERY. 

• WSZYSTKIE inne silniki muszą pozostać w sali przygotowań na czas danego meczu, 

bez wyjątku! 

 

 

 

 
 

Silnik EV3 “DUŻY” Silnik EV3 “średni” NXT RCX 

R04 – czujniki zewnętrzne 

• Liczba wykorzystywanych czujników jest dowolna. 

• Wykorzystywane czujniki muszą być takie, jak poniżej. 

• Możecie używać kilku czujników tego samego typu. 

 

    

EV3 DOTYK EV3 KOLOR EV3 

ULTRADŹWIĘKOWY 

EV3 ŻYROSKOP 

    

 

 

  

NXT DOTYK NXT ŚWIATŁO NXT KOLOR NXT 

ULTRADŹWIĘKOWY 

 
 

  

 

 

 

 

RCX DOTYK RCX ŚWIATŁO RCX OBRÓT  

R05 – Inne części elektryczne / elektroniczne 

• Inne części elektryczne/elektroniczne nie są dozwolone przy stołach do czynności 

związanych z misjami. 
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• Wyjątek: Kable i konwertery LEGO® są dozwolone zgodnie z potrzebami. 

• Wyjątek: Dozwolone zasilanie - jeden akumulator dedykowany lub sześć baterii / 

akumulatorów AA. 

R06 – Elementy pozostałe 

• Możecie w swoich projektach używać dowolnych części nie-elektrycznych LEGO®. 

• Wyjątek: Zabronione jest wykorzystywanie fabrycznych napędów kinematycznych  

i sprężynowych LEGO. 

• Wyjątek: Nie wolno wykorzystywać dodatkowych modeli misji i ich kopii. 

R07 – Oprogramowanie 

• Roboty mogą być programowane tylko przy pomocy języka graficznego LEGO® 

MINDSTORMS® RCX, NXT, EV3 albo oprogramowania RoboLab w dowolnej wersji.  

• Inne oprogramowanie nie jest dozwolone.  

• Oprogramowanie może być uaktualnione do najnowszych dostępnych wersji 

udostępnionych przez producentów (LEGO® i National Instruments), ale nie wolno 

korzystać z pakietów narzędziowych, takich jak LabVIEW tool kit. 

R08 – Technicy  

• Przy stole, podczas przejazdu, mogą znajdować się tylko dwaj członkowie drużyny, 

nazywani „technikami”. 

• Wyjątek: Inni członkowie drużyny mogą podejść i pomóc przy nagłych awariach, potem 

muszą się odsunąć od stołu. 

• Reszta drużyny musi znajdować się - zgodnie z zaleceniami sędziów - w oddaleniu od 

stołu, ale zawsze należy być przygotowanym na sytuację, w której trzeba zmienić 

aktualnie pracujących techników. 

1.4 Robot Game 

R09 – Rozpoczęcie odliczania przed meczem  

• Po dotarciu do stołu macie przynajmniej jedną minutę na przygotowania.  

• W tym czasie możecie również... 

 zadawać pytania sędziom o poprawność zbudowania i ustawienia modeli misji, oraz/lub 

 kalibrować czujniki światła / koloru w dowolnym miejscu. 

R10 – W czasie meczu 

• Nie możecie wchodzić w interakcję z czymkolwiek na polu, co nie znajduje się całkowicie 

w bazie.  

 Wyjątek: Możecie przerwać przejazd robota w każdej chwili. 

 Wyjątek: Możecie podnieść każdy sprzęt, który przez przypadek odpadł od robota 

gdziekolwiek i kiedykolwiek. 

• Nie możecie spowodować, żeby cokolwiek wysunęło się lub wystawało za obszar Bazy. 

 Wyjątek: Oczywiście - możecie uruchomić robota 

 Wyjątek: Możecie przesuwać / przenosić / przechowywać rzeczy poza polem. 

 Wyjątek: Jeśli coś- przez przypadek - przekroczy linię bazy, możecie to spokojnie 

zabrać z powrotem, nie ma sprawy. 
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• Jeśli cokolwiek zostanie przez robota wysunięte całkowicie z bazy, musi zostać na polu, 

aż robot nie zmieni położenia tego obiektu. Nigdy nie wolno ustawić ponownie czegoś, 

żeby „spróbować jeszcze raz”. 

R11 – Modele Misji 

• Nie wolno wam rozbierać modeli misji, nawet tymczasowo. 

• Jeśli łączycie model misji z czymkolwiek (również z robotem), połączenie musi być na 

tyle luźne, że - na żądanie - musicie być w stanie oddać model misji bez żadnych 

dodatkowych elementów. 

R12 – Przechowywanie 

• Wszystko, co znajduje się całkowicie w bazie, może zostać zdjęte z pola, ale musi 

pozostawać w zasięgu wzroku sędziów. 

• Wszystko, co jest przechowywane poza polem, traktowane jest jako znajdujące się 

całkowicie w Bazie. 

R13 – Uruchamianie  

Poprawna sekwencja uruchamiania (lub ponownego uruchomienia) wygląda w następujący 

sposób: 

• Gotowość 

 Robot oraz wszystko, co znajduje się w bazie jest przygotowane i poukładane tak, żeby 

całkowicie się w tej bazie mieścić oraz nie sięga wyżej niż 12 cali (30,5 cm). 

 Sędziowie widzą, że nic nie porusza się na polu i nic nie jest na nim przestawiane. 

• Start! 

 Sięgnijcie do robota i - naciskając przycisk lub przekazując sygnał dla czujnika - 

wystartujcie program. 

• Pierwsze uruchomienie podczas meczu jest ważne ze względu na pomiar czasu, dlatego 

moment na uruchomienie jest sygnalizowany wtedy np. komunikatem „na miejsca, 

gotowi, START!” albo odpowiednim dźwiękiem w sekwencji odliczania. 

R14 – Przerwanie 

• Jeśli przerywacie pracę robota, musicie go natychmiast zatrzymać, a potem spokojnie 

przygotować go do ponownego uruchomienia (jeśli takie planujecie).  

• Oto, co dzieje się w takim przypadku z robotem i ewentualnymi rzeczami, które 

transportował: 

• Robot 

 Całkowicie w bazie: ponowne uruchomienie 

 NIE całkowicie w bazie: ponowne uruchomienie + punkty karne 

• Transportowana rzecz: 

 Całkowicie w bazie: zachowujecie rzecz 

 NIE całkowicie w bazie: oddajecie rzecz sędziemu 

• Punkty karne są opisane razem z misjami. 

R15 – Utrata kontaktu z ładunkiem 

• Jeśli w czasie transportowania robot straci kontakt ze swoim ładunkiem, rzecz ta musi 

się zatrzymać.  
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• Kiedy to nastąpi, oto co się z nią dzieje, w zależności od miejsca... 

• Transportowana rzecz 

 Całkowicie w bazie: zachowujecie obiekt 

 NIE całkowicie w bazie: oddajecie obiekt sędziemu 

 Całkowicie nie w bazie: zostaje tam, gdzie jest. 

R16 – Interferencja 

• Nie możecie negatywnie oddziaływać na drużynę przeciwną, chyba że jest to opisanie 

jako część Misji. 

• Punkty za Misje, które drużyna przeciwna próbowała wykonać, ale nie udało im się to 

przez Wasze lub Waszego Robota nielegalne działanie są jej przyznawane. 

R17 – Zniszczenie pola 

• Jeśli Robot odczepi rzepy Dual Lock, albo zepsuje Modele, misje które w oczywisty 

sposób stały się dzięki temu możliwe lub łatwiejsze do wykonania, nie są punktowane. 

R18 – Koniec meczu 

• W momencie, gdy Mecz się zakończy wszystko pozostaje, tak jak jest...  

 Jeśli Robot nadal się porusza, jak najszybciej należy go zatrzymać i pozostawić na 

miejscu zatrzymania. (Zmiany po sygnale końca nie wpływają na punktację) 

 Następnie nie dotykacie niczego, dopóki Sędzia nie da znaku, że można już sprzątać 

Stół. 

R19 – Punktacja 

• Karty ocen / Oprogramowanie do prowadzenia punktacji: Sędziowie dyskutują, co 

wydarzyło się podczas przejazdu i sprawdzają wraz z Wami Pole, misja po misji. 

 Jeśli ze wszystkim się zgadzacie, podpisujecie ocenę i karta zostaje zatwierdzona. 

 Jeśli nie zgadzacie się z czymś, Sędzia Główny podejmuje ostateczną decyzję. 

• Wpływ: Tylko wasz najlepszy wynik z regularnych meczy się liczy do klasyfikacji.  
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1.5 Pytania dotyczące Zasad, Robot Game oraz przygotowania planszy 

• Ważne pytanie publikowane są w sekcji „FAQ”.  

• Odpowiedzi na oficjalne pytania można uzyskać, przesyłając pytanie na maila: HANDS 

on TECHNOLOGY:fll@hands-on-technology.org 

• Postaramy się odpowiedzieć na pytania jak najszybciej. 

1.6 Najważniejsze zmiany w sezonie 2017/18 

• Słowo “obiekt” zostało zastąpione przez “rzecz” (lub “coś”) jako przeciwieństwo słowa 

nic.  

• Definicja “transportowania” jest dodatkowo opisuje sytuacje, kiedy coś jest 

transportowane w sposób, który nie angażuje bezpośrednio robota. (D10) 

• Maksymalna wysokość robota, włącznie z wyposażeniem, PRZED STARTEM jest 

ograniczona. (R13) 

mailto:fll@hands-on-technology.org
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2. ROBOT GAME 2017/18 – “HYDRO DYNAMICSSM”  

Czy zastanawialiście się skąd pochodzi woda, której codziennie używamy? Każdy potrzebuje 

wody – do mycia zębów, picia, gotowania czy pływania! Czy ta woda pochodzi z źródeł, które 

są pod ziemią, z rzeki czy z jeziora? Skąd wiecie, że woda, którą pijecie jest czysta i co się  

z nią dzieje, jak trafi do kanalizacji? W Robot Game HYDRO DYNAMICSSM zbadacie te i inne 

pytania I nauczycie się o niesamowitych technikach, które są wykorzystywane do ochrony 

naszej wody! 

2.1 Ogólne informacje o przygotowaniu i ustawieniu stołu FLL 

Przegląd  

 

 

Pole to miejsce, na którym odbywa się konkurencja Robot Game. Składa się z maty 

umieszczonej na stole oraz modeli misji, ustawionych w wyznaczonych miejscach. Mata  

i klocki LEGO® potrzebne do zbudowania modeli są częścią Zestawu Konkursowego. 

Instrukcje budowy modeli misji są dostępne na stronie:  

www.first-lego-league.org/en/fll/robot-game/buildinginstruction.html  
 

Instrukcja budowy stołu jest dostępna na stronie:  

www.first-lego-league.org/en/general/participation.html#4.  

W tym dokumencie wytłumaczone jest również, jak rozstawić modele misji na macie. 

Ustawienie maty 

 Krok 1: Wyrównajcie nierówności na powierzchni stołu. Odkurzcie dokładnie powierzchnię 

stołu. Nawet najmniejsze drobiny pod matą mogą zakłócić pracę robota. Po odkurzaniu 

sprawdźcie dłońmi powierzchnię i wyrównajcie 

wszystkie pozostałe nierówności, np. papierem 

ściernym. Powtórzcie odkurzanie. :-) 

. 
 

Krok 2: Umieść matę na płaskiej powierzchni (na 

przykład na Stole FLL) i zaznacz, gdzie znajdują 

się granice pola (bandy), dokładnie tak jak będzie 

http://www.first-lego-league.org/en/fll/robot-game/buildinginstruction.html
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na konkursie FLL. Rozmieszczenie band i wymiary stołów FLL są identyczne na wszystkich 

konkursach FLL. Na oczyszczonej powierzchni (nigdy nie rozpakowujcie maty w miejscu,  

w którym mogłaby się pobrudzić) rozwińcie matę obrazkiem do góry, tak by jej północna 

krawędź była blisko północnej podwójnej ściany pola (pamiętajcie - to zawsze ta ściana, która 

przylega do pola przejazdowego drużyny przeciwnej, jak na rysunku poniżej). Bądźcie 

ostrożni i nie pozwólcie, by mata pofałdowała się lub/i pozaginała. 

 

Krok 3: Mata jest mniejsza niż powierzchnia pod nią - tak ma być. Przesuńcie i dopasujcie ją 

tak, żeby nie było przerwy między południową krawędzią maty, a południową bandą (ścianą). 

Wyśrodkujcie matę w kierunku wschód-zachód (odstęp do ścian po lewej i prawej stronie 

powinien być taki sam).  

 

Krok 4: Wspólnie rozprostujcie matę z obu stron i pozbądźcie się jakichkolwiek falistości, 

zaczynając od środka maty. Upewnijcie się, że położenie ustalone w Korku 3 nadal jest 

poprawne. Bardzo możliwe, że będą występowały pomimo tego pewne nierówności - po 

pewnym czasie znikną. Niektóre drużyny używają suszarki, żeby przyspieszyć proces 

prostowania maty.  

 

Krok 5 - OPCJONALNIE: By mata się nie przesuwała i była w tym samym miejscu, możecie 

użyć na końcach (zachodnim i wschodnim) wąskich pasków czarnej taśmy (np. izolacyjnej). 

Taśmę należy przyklejać tak, żeby zakrywała tylko czarną ramkę na krawędzi maty. Nie wolno 

przyklejać taśmy do ścian pola - powinna być przyklejona tylko do powierzchni stołu. Możecie 

również wykorzystać taśmę dwustronną (bardzo cienką!). 

 

 

 

Krok 6: Podczas przygotowywania stołów na turniej połączcie dwa stoły ich północnymi 

krawędziami. Ogólna rozpiętość granic dwóch stołów musi mieścić się pomiędzy 76 mm  

a 100 mm. Podczas turnieju dwa stoły stoją obok siebie, ale każda drużyna pracuje tylko na 

jednym z nich, więc do przygotowań nie potrzebujecie drugiego stołu. 

 

Wirtualna ściana: Podczas każdego turnieju jedna z misji jest traktowana jako wspólna - 

model do niej znajduje się częściowo na każdym z dwóch stołów, połączonych północnymi 

ścianami. Nie potrzebujecie drugiego stołu, ale przyda się zbudować ten fragment drugiej 

ściany, który znajduje się przy modelu wspólnej misji, żeby można go ustawić poprawnie. Na 

zdjęciu pokazaliśmy, jak taka ściana mogłaby wyglądać. W tym sezonie wirtualna ściana nie 

jest obowiązkowa. 
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Konstrukcja modeli misji  

Zbudujcie modele misji. Wszystkie potrzebne klocki LEGO® znajdują się w Zestawie 

Konkursowym, instrukcje można pobrać z tej strony: 

www.first-lego-league.org/en/fll/robot-game/buildinginstruction.html  

Jednej osobie konstrukcja zajmie od 4 do 5 godzin, więc najlepiej robić to zrobić wspólnymi 

siłami. Dla członków drużyny z żadnym lub niewielkim doświadczeniem w budowaniu  

z klocków LEGO, to zadanie może być świetnym sposobem na naukę podstaw konstrukcji. 

To też może dobry moment, by nowi członkowie drużyny poznali się ze sobą. 
 

Modele muszą być zbudowane IDEALNIE. „Prawie dobrze” NIE wystarczy! Wiele drużyn 

popełnia błędy podczas konstrukcji na tym etapie i potem przeprowadza przygotowania w 

oparciu o niewłaściwie działające modele. To powoduje, że podczas konkursu robot może nie 

poradzić sobie z zadaniami. Drużyna obarcza wtedy winą robota, organizatorów albo zrzuca 

wszystko na pecha. Najlepiej, aby kilku członków drużyny niezależnie sprawdziło, czy modele 

są zbudowane poprawnie. TO BARDZO WAŻNE.  

Samoprzylepne rzepy Dual Lock 

Niektóre modele są przymocowane do maty, inne nie. Miejsce montażu przy pomocy rzepów 

oznaczone jest na macie białym polem z X w środku. Połączenie jest wykonywane przy 

pomocy rzepów 3M Dual Lock, które znajdziecie w swoim Zestawie Konkursowym. Rzepy 

Dual Lock są zaprojektowane tak, by modele misji trzymały się maty, ale też, żeby można je 

było łatwo odczepić i przechować w czasie np. transportu. Montaż rzepów wykonuje się tylko 

raz. Potem modele mogą być prosto przyczepiane i odczepiane od maty. Procedura montażu 

rzepów jest następująca: 
 

Krok 1: Przyklejcie rzepy do wszystkich białych pól oznaczonych X na macie. 

Do miejsc, które są połową pola przetnijcie kwadraty na pół. 
 

Krok 2: Zamontujcie na każdym rzepie kolejny rzep, klejącą stroną do góry. Do montażu 

używajcie papieru, na którym znajdują się rzepy, nie należy ich tutaj dociskać palcami. 
 

Krok 3: Umieść model dokładnie nad jego znakami I powoli dociśnij go do rzepów.  

Wskazówki: Uwaga! Niektóre modele wyglądają na symetryczne, ale mogą nie do końca 

takie być. Upewnij się, że każdy kwadrat umieściliście w odpowiednim miejscu, a każdy model 

dokładnie na wyznaczonym polu. Przy montażu modeli do stołu używajcie do dociskania 

elementów ich podstawy, żeby nie doprowadzić do ich zgniecenia. Odczepianie modeli 

również należy przeprowadzić „od podstawy”.  

Przy dużych i ruchomych modelach warto montaż podzielić na etapy - jedna lud dwie pary 

rzepów na raz. Nie trzeba robić wszystkiego na raz.  

 

 

 

 

 

  

   

Krok 1 Krok 2 Krok 3 

http://www.first-lego-league.org/en/fll/robot-game/buildinginstruction.html
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Ustawienie modeli i przygotowanie pola. 

Znajdujące się na macie znaczniki oraz tekst tej instrukcji dadzą wam większość informacji 

potrzebnych do ustawienia stołu. Wszystko, czego nie widać na obrazkach lub nie jest 

wspomniane w tekście pozostawiamy losowi - te detale nie są ważne. 

 

Jak obchodzić się z Polem? 

Ściany 

Wyrównajcie nierówności na powierzchni ścian. 

 

Mata 

Upewnij się, że mata dotyka południowej bandy I jest na środku względem kierunku wschód 

– zachód.  

Unikajcie czyszczenia maty czymkolwiek, co zostawia jakieś ślady, resztki itp. Wszystkie 

zanieczyszczenia maty będą wpływać na działanie robota. Powierzchnię maty i to co jest pod 

nią najlepiej oczyścić odkurzaczem i/lub lekko wilgotną szmatką. Przy transportowaniu maty 

unikajcie jej załamywania - to również może utrudnić pracę waszemu robotowi. NIE używamy 

rzepów Dual Lock do przyczepiania maty do stołu lub do montażu rzeczy innych niż opisane 

w instrukcji. 

 

Modele misji 

Sprawdzajcie często łączenia klocków, by utrzymać modele w dobrej kondycji. Upewnijcie się, 

że osie obrotowe nie mają żadnych blokad i mogą wykonać cały zaplanowany ruch.  

W wypadku wygięcia osi należy ją wymienić. 
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2.2 Misje: Przygotowanie i ustawienie pola, opis zadań, ograniczenia i punktacja. 

BAZA 

Baza to ćwiartka okręgu znajdująca się w południowo-wschodniej części maty 

Przed rozpoczęciem meczu następujące obiekty znajdują się w bazie: 

• Studnia 

• Statyw  

• Opcjonalna pętla 

• Dwie nowe rury 

• 3 × duży zbiornik na wodę  

• Załadowana proca 

Możecie trzymacie te rzeczy w dowolnym miejscu w bazie lub w innych, zaakceptowanych 

miejscach takich jak stolik pomocniczy. 

 

 

 

 

 

 

 

POLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baza 
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BARIERY: Zabezpiecz każdą barierę za pomocą Dual Lock na wskazanych miejscach, tak 

by swoją gładką częścią były skierowane zachód (jak widać na zdjęciu). Na macie jest 6 

barier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAWĘŻNIKI: Zabezpiecz krawężniki na macie w taki sposób, aby kliny były zwrócone do 

koła (tak jak na zdjęciu). Na macie są dwa krawężniki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bariera 

 

 

Krawężnik 
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M01. USUWANE ZEPSUTYCH RUR (PIPE REMOVAL) 

PRZYGOTOWANIE I USTAWIENIE POLA 

Rys. 1: Luźno umieść rurę we wskazanym miejscu. (porównaj M10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISJA 

Zabierz zepsutą rurę do bazy. 

STAN NA KONIEC MECZU 

Zepsuta rura jest całkowicie w bazie. 

Punkty: 20 

 

 

 

 

 

 

 

OGRANICZENIA I PUNKTACJA 

• Widoczny stan na koniec meczu. 

 

 

Rys. 1 

 

 

Koniec 
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M02. PRZEPŁYW (FLOW) 

PRZYGOTOWANIE I USTAWIENIE POLA  

Rys. 1: Umieść pary Dual Lock dokładnie we wskazanych miejscach. 

Rys. 2: Zabezpiecz model do północnej bandy we wskazanych miejscach. 

Rys. 3: Załaduj duży zbiornik na wodę do modelu. 

MISJA 

Poprzez obracanie zaworów pompy (tylko w ten sposób) umieść duży zbiornik na wodę 

(można to zrobić TYLKO raz) na polu przeciwnej drużyny.  

 

STAN NA KONIEC MECZU 

Duży zbiornik na wodę znajduje się na polu przeciwnej drużyny. 

Punkty: 25 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRAINTS & EVALUATION 

• Widoczny stan na koniec meczu. 

• Tylko jeden duży zbiornik na wodę można umieścić na polu przeciwnej drużyny. 

• Przeniesienie dużego zbiornika na wodę na pole przeciwnej drużyny może odbywać się 

tylko i wyłącznie poprzez obrócenie zaworu/zaworów pompy.  

   

   

Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 

 

 

Koniec 
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M03. DODATKOWA POMPA (PUMP ADDITION) 

PRZYGOTOWANIE I USTAWIENIE POLA 

Rys. 1: Umieść luźno pompę na wyznaczonym miejscu na macie. 

Rys. 2: Pompa jest umieszczona na czarnym polu, wzdłuż północnej ściany. 

MISJA 

Przetransportuj dodatkową pompę by znalazła się całkowicie w wyznaczonym miejscu i miała 

kontakt z matą.  

 

STAN NA KONIEC MECZU 

Pompa ma kontakt z matą i znajduje się całkowicie w wyznaczonym miejscu. 

Punkty: 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

OGRANICZENIA I PUNKTACJA 

• Widoczny stan na koniec meczu. 

  

  

Rys. 1 Rys. 2 

 

 

Koniec 
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M04. DESZCZ (RAIN) 

PRZYGOTOWANIE I USTAWIENIE POLA  

Rys. 1: Na zaznaczonych na macie miejscach zabezpiecz model skierowany na wschód.  

Rys. 2 i 3: Przesuń żółtą belkę na północ równomiernie umieszczając beczułki deszczu na 

górze. Nie oczekujcie perfekcyjnego rozmieszczenia. 

MISJA 

Spraw by przynajmniej jedna beczułka deszczu spadła z chmury. 

 

STAN NA KONIEC MECZU 

Przynajmniej jedna beczułka deszczu spadła z chmury. 

Punkty: 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGRANICZENIA I PUNKTACJA 

• Widoczny stan na koniec meczu. 

   

   

Rys. 1 – chmura Rys. 2 – beczułka deszczu Rys. 3 

 

 

Koniec 
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M05. FILTR (FILTER) 

PRZYGOTOWANIE I USTAWIENIE POLA  

Rys. 1: Ustaw model na jego znakach na macie. 

Rys. 2: Podnieś dźwignię blokującą (czerwona strzałka na Rys. 2) i pociągnij żółty element  

z filtrem na południe (do znaku). 

MISJA 

Przesuń filtr na północ aż dźwignia blokująca opadnie.  

STAN NA KONIEC MECZU 

Dźwignia blokująca filtr opadła na dół.  

Punkty: 30 

 

 

 

 

OGRANICZENIA I PUNKTACJA 

• Widoczny stan na koniec meczu. 

  

  

Rys. 1 Rys. 2 

 

 

Koniec 
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M06. UZDATNIANIE WODY (WATER TREATMENT) 

PRZYGOTOWANIE I USTAWIENIE POLA  

Rys. 1: Całkowity widok. 

Rys. 2: Zabezpiecz toaletę z przyłączoną do niej osią na wyznaczonych znakach na macie. 

Rys. 3: Umieść środkową (centralną) oś dokładnie nad znakami na macie i zabezpiecz 

obydwie prowadnice osi na wyznaczonych znakami miejscach na macie.  

Rys. 4: Zabezpiecz dwie prowadnice modelu uzdatniania wody z pomocą Dual Lock na 

swoich znacznikach na macie. Następnie je usuń.  

Rys. 5: Połącz wschodnią oś z modelem uzdatniania wody i dopasuj model jak najdokładniej 

możesz, ale luźno nad znakiem (Rys. 5 pokazuje dokładną pozycję. Model jest załadowany). 

Rys. 6: Zabezpiecz prowadnice za pomocą Dual Lock. Upewnij się, że są dokładnie nad 

znakami a łączniki nie trą w łożyskach 

Rys 7a–c: Podnieś zbiornik (Rys. 7a) podczas ciągnięcia szarek belki na zachód (Rys. 7b), 

następnie załaduj nieczystości i duży zbiornik z wodą. (czerwone strzałki na Rys. 7c).  

TEST: Naciśnij dźwignię toalety i przytrzymaj w tym położeniu. Naciśnięcie nie powinno 

wymagać dużej siły i powinno spowodować wyrzucenie dużego zbiornika z wodą oraz zrzucić 

nieczystości. Jeśli tak się nie dzieje, ponownie prześledź każdy krok bardzo uważnie.   

MISJA 

Spraw by model uzdatniania wody wyrzucił duży zbiornik z wodą TYLKO przez poruszenie 

dźwignią toalety. 

   

   

Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 

 

 

  

Rys. 4 Rys. 5 Rys. 6 

   

Rys. 7a Rys. 7b Rys. 7c 
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STAN NA KONIEC MECZU 

Model uzdatniania wody wyrzucił duży zbiornik z wodą. 

Punkty: 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGRANICZENIA I PUNKTACJA 

• Widoczny stan na koniec meczu. 

• Jedyny sposób na wyrzucenie wody to naciśnięcie na dźwignię toalety. 

 

 

Koniec 
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M07. FONTANNA (FOUNTAIN) 

PRZYGOTOWANIE I USTAWIENIE POLA  

Rys. 1: Zabezpiecz fontannę za pomocą Dual Lock na wskazanym za pomocą kwadratów 

miejscu na macie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISJA 

Spraw by środkowa warstwa fontanny podniosła się i została na tym miejscu. Możesz to zrobić 

tylko za pomocą dużego zbiornika na wodę włożonego do szarej wanny.  

STAN NA KONIEC MECZU 

Środkowa warstwa fontanny została podniesiona i została na tym miejscu. 

Punkty: 20 

OGRANICZENIA I PUNKTACJA 

• Widoczny stan na koniec meczu. 

• Środkowa warstwa fontanny została podniesiona TYLKO przez duży zbiornik wody 

umieszczony w szarej wannie. 

 

 

Rys. 1 

  

  

Brak punktów Koniec 
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M08. POKRYWY STUDZIENEK (MANHOLE COVERS) 

PRZYGOTOWANIE I USTAWIENIE POLA 

Rys. 1 i 2: Luźno umieść pokrywy na macie. Nie ma znaczenia która pokrywa będzie na 

wschodniej a która na zachodniej studzience. Ułożenie studzienek jest losowe (mogą być 

obrócone w dowolny sposób, jednak ciągle leżą na wskazanym miejscu, szarą stroną do 

góry). 

MISJA 

Przekręć pokrywę / pokrywy studzienek na drugą stronę (na przeciwległą do pozycji startowej 

powierzchnię) bez przenoszenia studzienek do bazy. 

STAN NA KONIEC MECZU 

Pokrywa / pokrywy studzienek są przekręcone na drugą stronę (na przeciwległą do pozycji 

startowej powierzchnię). 

Punkty: 15 za każdą studzienkę  

 

BONUS: Wykonaj misję tak jak jest opisane poniżej. Jeśli pokrywy studzienek znajdują się  

w obszarach statywu (dwa duże koła, zobacz na Rys. 3) wtedy dostaniecie bonusowe punkty.  

Punkty: 30 dodatkowych 

OGRANICZENIA I PUNKTACJA 

• Widoczny stan na koniec meczu. 

  

  

Rys. 1 Rys. 2 

   

   

Koniec Koniec Rys. 3 

 

 

  

Bonus  Brak bonusu  
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• Pokrywa / pokrywy studzienek są przekręcone na drugą stronę (na przeciwległą do pozycji 

startowej powierzchnię). Nie chodzi o zakręcenie pokrywą tylko o przekręcenie na drugą 

stronę. 

• Pokrywy zostały obrócone bez osiągania bazy (nie zostały tam przetransportowane) 

• Każda pokrywa studzienki liczy się osobno 

• Aby otrzymać dodatkowe punkty obie pokrywy muszą być całkowicie umieszczone  

w osobnych kołach (zobacz Rys. 3). 
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M09. STATYW (TRIPOD) 

PRZYGOTOWANIE I USTAWIENIE POLA  

Rys. 1: Miejsce na statyw to dwa duże czarne okręgi (czerwone strzałki na Rys. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISJA 

Przemieść statyw kamery. 

STAN NA KONIEC MECZU 

OPCJA 1: Statyw kamery jest częściowo w jednym z obszarów docelowych i wszystkie jego 

nogi dotyka maty.  

Punkty: 15 

OPCJA 2: Statyw kamery jest kompletnie w obszarze docelowym i wszystkie jego nogi 

dotykają maty. 

Punkty: 20 

OGRANICZENIA I PUNKTACJA 

• Widoczny stan na koniec meczu. 

 

 

Rys. 1 

  

  

Opcja 1 – koniec Opcja 2 - koniec 

 

 

 

Brak punktów  
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M10. WYMIANA RURY (PIPE REPLACEMENT) 

Opcjonalnie: Najpierw umieść opcjonalną pętlę na niebieskiej rurze.  

PRZYGOTOWANIE I USTAWIENIE POLA 

Rys. 1 i 2: Zabezpiecz obie rampy na ich znakach i opuść na matę.  

Rys. 3 i 4: Zablokuj czarne rury za pomocą Dual Lock. Umieść czarne rury dokładnie nad ich 

znakami. Upewni się, że rury nie trą o osie modelu uzdatniania wody (M06) (Rys. 4). 

Rys. 5: Umieść zepsutą żółtą rurę centralnie pomiędzy rampami i czarnymi rurami. Upewni 

się, że pętla jest umieszczona pionowo i równolegle do ramp. 

MISJA 

Wymień zepsutą żółtą rurę na nową, niebieską rurę.  

STAN NA KONIEC MECZU 

Nowa niebieska rura leży pomiędzy czarnymi rurami i całą dolną powierzchnią dotyka maty 

(jest w pełnym kontakcie) (Rys. 6). 

Punkty: 20 

 

  

 ooo 

Rys. 1 Rys. 2 

 

 

 

Rys. 3 Rys. 4 

  

Rys. 5  
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OGRANICZENIA I PUNKTACJA 

• Widoczny stan na koniec meczu. 

  

Rys. 6 Brak punktów 

  

Koniec Koniec 
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M11. RUROCIĄG (PIPE CONSTRUCTION) 

Opcjonalnie: Zainstaluj w bazie dodatkową pętlę do niebieskiej rury. 

PRZYGOTOWANIE I USTAWIENIE POLA  

Rys. 1: Miejsce dla rury rozciąga się wzdłuż północnej ściany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISJA 

Zamontuj nową rurę. 

STAN NA KONIEC MECZU 

OPCJA 1: Przetransportowana nowa rura jest częściowo w miejscu docelowym i/lub nie jest 

w pełnym kontakcie dolną częścią z matą (zobacz Rys. 6 w M10). 

Punkty: 15 

OPCJA 2: Przetransportowana nowa rura jest całkowicie w miejscu docelowym i jest  

w pełnym kontakcie dolną częścią z matą. 

Punkty: 20 

OGRANICZENIA I PUNKTACJA 

• Widoczny stan na koniec meczu. 

 

 

Rys. 1 

   

   

Brak punktów Opcja 1 Opcja 2 
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M12. NIECZYSTOŚCI (SLUDGE) 

PRZYGOTOWANIE I USTAWIENIE POLA  

Rys. 1: Umieść luźno nieczystości na modelu uzdatniania wody (zobacz M06). 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISJA 

Umieść nieczystości w taki sposób by dotykały jednej z sześciu ogrodowych drewnianych 

skrzynek. 

STAN NA KONIEC MECZU 

Nieczystości dotykają jednej z sześciu ogrodowych drewnianych skrzynek. 

Punkty: 30 

OGRANICZENIA I PUNKTACJA 

• Widoczny stan na koniec meczu. 

 

 

Rys. 1 

   

   

Brak punktów Koniec Koniec 
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M13. KWIATEK (FLOWER) 

PRZYGOTOWANIE I USTAWIENIE POLA  

Rys. 1: Zabezpiecz za pomocą Dual Lock na macie model tak aby roślina była na dole nad 

znakiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISJA 

Spraw by Kwiat podniósł się na widoczną wysokość i został na tym miejscu dzięki dużemu 

zbiornikowi na wodę w brązowej donicy 

STAN NA KONIEC MECZU 

Kwiat jest podniesiony na widoczną wysokość i został na tej wysokości.  

Punkty: 30 

BONUS: Punkty zdobyte jak powyżej i dodatkowo przynajmniej jedna beczułka deszczu 

dotyka TYLKO fioletowej części. 

Punkty: 30 dodatkowo 

OGRANICZENIA I PUNKTY 

• Widoczny stan na koniec meczu. 

• Kwiat podniósł się tylko za pomocą dużego zbiornika wody umieszczonego w donicy. 

 

 

Rys. 1 

   

 

 

  

Koniec  Koniec Koniec 

 

 

  

Bonus   
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M14. STUDNIA (WATER WELL) 

PRZYGOTOWANIE I USTAWIENIE POLA  

Rys. 1: Miejscem docelowym dla studni jest tylko duży okrąg obok ogrodowych skrzynek. 

 

 

 

 

MISJA 

Umieść studnię w miejscu docelowym tak, by miała kontakt z matą. 

STAN NA KONIEC MECZU 

OPCJA 1: Studnia jest niecałkowicie w miejscu docelowym i ma kontakt z matą. 

Punkty: 15 

OPCJA 2: Studnia jest całkowicie w miejscu docelowym i ma kontakt z matą. 

Punkty: 25 

OGRANICZENIA I PUNKTY 

• Widoczny stan na koniec meczu. 

 

 

Rys. 1 

  

  

Opcja 1 Opcja 2 
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M15. OGIEŃ (FIRE) 

PRZYGOTOWANIE I USTAWIENIE POLA  

Rys. 1: Zabezpiecz model domu za pomocą Dual Lock na wyznaczonych miejscach na 

macie. Następnie podnieś ogień i zablokuj go przed opadnięciem za pomocą żółtej belki za 

domem. 

Rys. 2: Umieść luźno wóz strażacki na wyznaczonym miejscu. 

MISJA 

Spraw by ogień opadł wyłącznie przez przesunięcie żółtej dźwigni (osi) przez wóz strażacki.  

STAN NA KONIEC MECZU 

Pożar ugaszony – ogień opadł. 

Punkty: 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

OGRANICZENIA I PUNKTY 

• Widoczny stan na koniec meczu. 

• Ogień opadł, ponieważ wóz strażacki przesunął dźwignię. 

  

  

Rys. 1 Rys. 2 

 

 

Koniec 
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M16. ZBIERANIE WODY (WATER COLLECTION) 

PRZYGOTOWANIE I USTAWIENIE POLA  

Rys. 1: Umieść kwadrat luźno na wyznaczonym miejscu na macie.  

Rys. 2: Białe linie graniczne. 

MISJA 

Przetransportuj duży zbiornik wody i/lub beczułkę z deszczem (maksymalnie jedna beczułka 

deszczu, bez zanieczyszczonej wody) aby dotykała/ły maty w miejscu docelowym, czyli 

wewnątrz czarnego kwadratu. Można przesuwać kwadrat, ale nie może on przekroczyć ani 

dotykać białych linii granicznych (linia przechodzi również pod rampą). Zarówno duży zbiornik 

na wodę jak i beczułka deszczu mogą dotykać kwadratu i/lub siebie nawzajem, ale nie mogą 

dotykać nic innego. Duży zbiornik wody I beczułka deszczu są liczone osobno. 

STAN NA KONIEC MECZU 

OPCJA 1: Przynajmniej jedna beczułka deszczu jest w kwadracie I dotyka maty.  

Punkty: 10 

OPCJA 2: Jeden lub więcej zbiorników z wodą znajduje/ją się w kwadracie i dotykają maty. 

Punkty: 10 KAŻDY 

BONUS: Przetransportuj przynajmniej jeden duży zbiornik z wodą jak jest opisane w zadaniu 

tak, by na górze był umieszony drugi duży zbiornik z wodą, który nie dotyka nic innego poza 

pierwszym zbiornikiem. 

Punkty: 30  

  

  

Rys. 1 Rys. 2 

   

   

Brak punktów Brak punktów Brak punktów 

 

 

  

Opcja 1: min. 1 beczułka z 

deszczem = 10 punktów 

Opcja 2: 2 × duży zbiornik z 

wodą = 20 punktów  

Opcja 2: 2 x duży zbiornik z 

wodą = 20 punktów 
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OGRANICZENIA I PUNKTY 

• Widoczny stan na koniec meczu. 

• Duży zbiornik wody/ beczułka deszczu mogą przesuwać się po macie, ale nie mogą 

dotknąć białych linii granicznych, nawet ledwo. 

• Zbiornik/beczułka mogą dotykać kwadratu oraz siebie nawzajem, ale nie mogą dotykać 

nic innego (żadnych innych klocków. 

• Każdy duży zbiornik z wodą jest liczony osobno. 

• Można zdobyć tylko jeden bonus. 

   

Brak bonusu Bonus  
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M17. PROCA (SLINGSHOT) 

PRZYGOTOWANIE I USTAWIENIE POLA 

Rys. 1: Podnieś żółty element do góry i umieść beczułkę z deszczem i brudną wodę w procy. 

Następnie zablokuj procę przez czarny pręt. Zarówno beczułka z deszczem jak i brudna woda 

muszą być umieszczone płaską stroną w dół. Beczułka i brudna woda mogą być umieszczone 

losowo – nie ma znaczenia co jest po której stronie. 

Rys. 2: Miejsce docelowe jest przy wschodniej stronie. Nie zawiera barierki. 

MISJA 

Przetransportuj procę, aby była całkowicie w miejscu docelowym. 

STAN NA KONIEC MECZU 

Proca jest całkowicie w miejscu docelowym. 

Punkty: 20 

BONUS: Proca jest całkowicie w miejscu docelowym oraz beczułka z wodą i brudna woda są 

w całkowicie w miejscu docelowym.  

Punkty: 15 

OGRANICZENIA I PUNKTY 

• Widoczny stan na koniec meczu. 

  

  

Rys. 1 Rys. 2 

   

 

 

  

Brak punktów Koniec Koniec 

 

 

  

Bonus Bonus  
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M18. KRAN (FAUCET) 

PRZYGOTOWANIE I USTAWIENIE POLA 

Rys. 1: Zabezpiecz kran za pomocą Dual Lock na wyznaczonym na macie miejscu. W kubku 

widać białą część (kompletnie widoczna). Przekręć żółtym kurkiem. Ruch powinien być 

płynny, ale z lekkim oporem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION 

Spraw by krążek był obrócony w taki sposób by patrząc z góry na kubek część niebieska była 

bardziej widoczna niż biała. Możesz to zrobić tylko przez obrót żółtym kurkiem. 

STAN NA KONIEC MECZU 

Krążek jest obrócony w taki sposób, że patrząc z góry na kubek niebieska część jest bardziej 

widoczna. 

Punkty: 25 

OGRANICZENIA I PUNKTY 

• Widoczny stan na koniec meczu. 

• Krążek został obrócony tylko przez obrót żółtym kurkiem. 

 

 

Rys. 1 

  

 

 

 

Bark punktów Brak punktów 

 

 

 

Koniec Koniec 
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PUNKTY KARNE (PENALTIES) 

Przez rozpoczęciem meczu sędzia zabiera 6 czerwonych dysków z pola i zatrzymuje je  

u siebie. 

PRZYGOTOWANIE I USTAWIENIE POLA 

Rys. 1: 6 dysków jest w rękach sędziego. 

Rys. 2: Biały trójkąt w południowo wschodnim rogu maty. 

OPIS 

Kiedy zdarzy się sytuacja opisana w zasadzie R14, sędzia kładzie czerwony dysk w białym 

trójkącie w południowo wschodnim rogu maty jako symbol punktów karnych, Możesz dostać 

maksymalnie 6 takich dysków. 

Kara: −5 punktów za każdy dysk 

OGRANICZENIA I PUNKTY 06 

• Po meczu sędziowie zatrzymują niewykorzystane dyski. Nie są one już częścią gry. 

  

  

Rys. 1 Rys. 2 


