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משחק הרובוט

עידן שטרק

שופט זירה ראשי

יוסי קרל
מנטור בכיר, שופט זירה ראשי



CITY SHAPER–משימות הרובוט 



לפני שנתחיל

משימות14•

LEGOשימוש יעיל בחלקי / לרובוטים קטנים " יתרון"•
אזור ביקורת•

אזור השיגור והחזרה של הרובוט שונים•
"בסיס"אין יותר •

הניקוד נקבע אך ורק על פי המצב בסוף המקצה•
35חוק •



01M :מקומות מוגבהים

:תנאי ניקוד•
הרובוט נתמך על ידי הגשר•
דגל מורם רק על ידי הרובוט•

:איפוס•
קצבות , מאוזן על ידי צירים, הגשר ממורכז מעל הדופן הצפונית•

מחובר עם הגשר הנגדי, הרמפה על הנקודות האדומות
דגלים למטה•

:פרטים•
רובוטים יכולים לנתנגש כאשר הם מנסים לצבור נקודות מהדגלים•
הזיזו ימינה או שמאלה כך  , אם השולחנות בגדלים שונים•

שיתאימו
אלא בעזרת הרובוט  , קבוצות לא יכולות לחסום את הגשר•

(12RG)



02M :מנוף

:תנאי ניקוד•
היחידה הכחולה התפוסה בוו בבירור מונמכת•

היחידה הכחולה התפוסה בוו עצמאית ונתמכת על •
ידי יחידה כחול אחרת

והקומה הראשונה לגמרי בתוך העיגול הכחול•

:איפוס•
סובבו את הגליל כך שהיחידה הכחולה התפוסה  •

תישאר למעלה

יחידה כחולה מונחת על הסימון•

:פרטים•
וציוד הקבוצה1שלב •

יחידת הבנייה התפוסה היא יחידת בנייה•



03M :רחפן בקרה

:תנאי ניקוד•
על הגשר( A)הרחפן נתמך על ידי מוט •

:איפוס•

הלולאה פונה  , הרחפן מתחיל היכן שמסומן•
כלפי אזור השיגור

(02RG)שימו לב לבניית הרחפן •

A



04M :עיצוב ידידותי לחיות בר

:תנאי ניקוד•
על העץ( B)העטלף נתמך על ידי ענף •

:איפוס•

בית-העטלף מתחיל ב•

B



סידור כללי

(01RG)השטיח מוצמד לדופן הדרומית והמזרחית •

כאשר  , ניתן להדביק בעזרת נייקר דבק את השטיח בקצה המערבי•
מתחת  ' אין לשים מדבקות סקוץ. הדבק מכסה רק את הפס השחור

!לשטיח

בית-דגמי משימות מתחילים ב18•

יחידות בנייה  3, יחידות בנייה אדומות4', יחידות בנייה בצבע בז4•
עטלף, שדרוגי קיימות3, יחידות בנייה כחולות3, לבנות



...הבסיס נעלם

2018 
INTO ORBIT 

2019 
CITY SHAPER

2019 - עתיד

2000-2018

הכינו את הרובוט בבסיס•

שגרו את הרובוט  •

מהבסיס

אחסנו ציוד או דגמי •

משימה בבסיס או על  

שולחן נפרד

בית-הכינו את הרובוט ב•

שגרו את הרובוט מאזור  •

השיגור

בית-הרובוט חוזר ל•

אחסנו ציוד ודגמי משימה  •

אין שולחן נפרד–בית -ב



בית ותהליך הביקורת-ה

בית

אזור ביקורת גדול

אזור ביקורת קטן

:היא עוברת ביקורת, כאשר קבוצה עולה למגרש לצורך מקצה

כל הציוד שלכם נכנס באזור הביקורת הגדול או הקטן  •

12)מ "ס5.30תחת תקרה דמיונית בגובה , (לבחירתכם)

(.'אינץ

קבוצות יכולות להשתמש בידיים כדי לוודא שהציוד נכנס  •
(08RG)

בית  -קבוצות יכולות לסדר את הציוד ב, לאחר תהליך הביקורת•
איך שירצו



05M :בית עץ

:תנאי ניקוד•

יחידות עצמאיות ונתמכות על ידי הענפים הגדולים של העץ•

יחידות עצמאיות ונתמכות על ידי הענפים הקטנים של העץ•

:איפוס•

יחידות כחולות  3ו, יחיסות לבנות3, יחידות אדומות4', יחידות בז4•
בית-מתחילות ב

:פרטים•

ולכן יחידה המחברת בין  , מהמשקל100%תמיכה היא תמיכה ב•
הענף הגדול לקטן אינה מקנה ניקוד



06M :פקק תנועה

:תנאי ניקוד•

והחלק הנע שלו עצמאי  , פקק התנועה מורם•
ונתמך על ידי הצירים בלבד

:איפוס•
פקק התנועה מורד•



07M :נדנדה

:תנאי ניקוד•
הנדנדה משוחררת•

:איפוס•
הנדנדה מוחזקת על ידי המוט•

:פרטים•
?מתי שוחררה הנדנדה•

מצב ניקוד      

איפוס



08M :מעלית

:תנאי ניקוד•
,  החלקים הנעים של המעלית עצמאיים•

ונתמכים על ידי צירי המעלית בלבד
קרון כחול כלפי מטה•
המעלית מאוזנת•

:איפוס•
(03RG)קרון כחול כלפי מעלה •

:פרטים•
הבמפרים הלבנין כלפי אזור השיגור•
המשטח התחתון אינו שטוח•
הינו טווח מצומצם" מאוזן"•

Blue Car Down: 15 Balanced: 20



(R21)שיגור 

(R21)שיגור ושיגור מחדש •
הרובוט שלכם וכל דבר שהוא עומד להזיז או להשתמש בו מסודרים כפי •

.מצא לגמרי בתוך אזור השיגור.שתרצו

מ"ס30.5הגבלת הגובה בשיגור היא •

!שום דבר במגרש לא זז•

(מלבד כפתור או חיישן ההפעלה)מפעילי הרובוט לא נוגעים בדבר •

התחילו את ברובוט בעזרת לחיצה על כפתור או סימון לחיישן•

(גול... 1... 2... 3)תחילת המילה האחרונה בספירה –תחילת המקצה 



בית, שיגור

מפעילי הרובוט רשאים לבצע פעולות אסטרטגיות על •
בית-חפצים הנמצאים בתוך ה

קובע שאסור לגעת בחפצים על המגרש רק במקרה  22Rחוק •
בית-שהם מחוץ ל

קבוצות לא אמורות לגעת  . בית-אזור השיגור אינו חלק מה•
בחפצים באזור השיגור כאשר הרובוט נע

ומפעילי  , זוהי הכנה מחדש לשיגור–כאשר מתבצעת הפרעה •
הרובוט יכולים להתעסק עם ציוד בתוך אזור השיגור





09M :מקדם בטיחות

:תנאי ניקוד•
מבנה הבדיקה עצמאי ונתמך רק על ידי הקורות •

הכחולות

חלק מהקורות הוסטו לפחות מחצית הדרך•

:איפוס•
נוגעות בבמפרים  , הקורות הכחולות כלפי מעלה6כל •

הלבנים

כאשר קורות התמיכה היכן , מבנה הבדיקה מונח מעל•
שמסומן

:פרטים•
מעלות45מחצית הדרך היא בערך •

?תמיכה לקורות כחולות•



10M :מבנה פלדה

:תנאי ניקוד•

ונתמך על ידי הצירים שלו בלבד, עצמאי, מבנה הפלדה עומד•

:איפוס•
(C)נדחף מזרחה עד לסימון , מבנה הפלדה מונח על גבי השטיח•

:פרטים•
"כמוגדם"מצב הניקוד הוא •

צירים•

Cמצב
ניקוד



11M :אדריכלות חדשנית

תנאי ניקוד•
מבנה העוצב על ידי הקבוצה לפחות חלקית בתוך עיגול כלשהו•

:איפוס•
כחלק מהציודהקבוצה מביאה איתה מבנה •

:פרטים•

לפחות מימד אחד של המבנה חייב להיות ארוך יותר מחלק לגו •
4באורך 

חלקם , רובם לבנים, 10המבנה נבנה מחלקים הנמצאים בשקית •
אפורים או אדומים

מצב
ניקוד



(RG13)אחסון 

בית-קבוצות רשאיות לאחסן ציוד ב•

אין אחסון לצוד או דגמי משימות מחוץ למגרש•

ציוד הקבוצה יכול להיות מוחזק על ידי מפעילי הרובוט אך לא על •
ידי שאר הקבוצה

בית בכל -מפעילי הרובוט יכולים להתעסק עם ציוד הנמצא בתוך ה•
שלב

לצורך LEGO-ארגזים שאינן מ/ אם הקבוצה משתמשת בקפסאות •
השאירו אותם מחוץ לאזור המגרש, שינוע ציוד למגרש



הפרעות

קבעו לאן חפצים הולכים לאחר שהוזזו•
(28R)\( 27R)עם מטען ( 09D)נגעו ברובוט \התערבו •

(07R)שיגור מחדש ללא יציאה מאזור השיגור : יוצא מן הכלל•
כל מטען נבדק בנפדר–" בית-ב"•

ציוד/ דגם  רובוט

שמרו אותו אין בעיה בית-לגמרי ב

שמרו אותו–שוגר עם הרובוט  אבדו אסימון  –הפרעה 

דיוק
בית-לא לגמרי ב

יוצא מהמשחק–לא שוגר עם הרובוט 



נטישה

קבעו לאן חפצים הולכים לאחר ששוחררו•
(ציוד\דגם משימה )אם הרובוט מאבד מגע אם משהו שהוא הוביל ( 29R)נטישה •

כל מטען נבדק בנפרד כאשר מגיע למצב מנוחה–" בית-ב"•
בית-יכול למנוע גישה ל•
בית כחלק מההכנות לשיגור הבא  -ניתן להזיז מטענים נטושים מאזור השיגור ל•

(09R) ,אלא אם כן הם התרחקו מידי

ציוד\דגם 

שמרו אותו–אין בעיה  בית-לגמרי ב

במקומוהשאירו אותו בית-לא לגמרי ב



12M : (1שקופית )עצבו ובנו

:תנאי ניקוד•

יש יחידת בנייה מאותו הצבע  ' או בז, אדום, כאשר לגמרי בתוך עיגול לבן: מיקום•
צמודה לשטיח

(פרט לכחול)סכום הגבהים של מגדלים עצמאיים לפחות חלקית בכל עיגול : גובה•

:איפוס•
לגמרי בתוך העיגול הלבן, יחידת בנייה לבנה אחת מתחילה שטוחה•

בית-יחידות בנייה מתחילות ב14•



12M : (2שקופית )עצבו ובנו

אין= התאמת צבעים 

קומות  2= ' מגדל בז

1קומה = מגדל לבן 

נקודות מוצגות15

אדום = התאמת צבעים 

קומות  2= מגדל אדום 

קומות  4= מגדל אחר 

נקודות מוצגות40

אין  = התאמת צבעים 

קומות  4= מגדל מגושר 

נקודות מוצגות20



12M : (3שקופית )עצבו ובנו

פרטים•
מגדל הוא יחידת בנייה אחת או יותר כאשר פאה אחת של הקומה  •

ולכל קומה גבוהה יותר יש פאה הצמודה  , הראשונה צמודה לשטיח
לקומה מתחתיה

או , מטה, צד אפור כלפי מעלה–יחידות בנייה ניתנות להנחה בכל מצב •
אחד הצדדים

ההדרגה של מגדל חשובה•
כל  , אם יחידת בנייה מונחת באופן שטיח על שתי יחידות בנייה אחרות•

שלושת היחידות הן חלק מאותו המגדל

פירושו לא נוגע באף ציוד של הקבוצה( 33R)עצמאי •
הרבה מגדלים נמוכים שני מגדלים נמוכים יכולים לגעת אחד בשני •

יכולים להיות שווים כמו מגדל אחד גבוהה
הנחשב ציוד, 11Mלמבנה של משימה שימו לב •













M13  :שדרוגי קיימות

:תנאי ניקוד•

ונתמך על ידי מגדל הנמצא  , אם שדרוג הוא עצמאי•
לפחות באופן חלקי בתוך עיגול כלשהו

:איפוס•
בית-שדרוגים מתחילים ב3•

:פרטים•

,  אם המגדל התומך נמצא באופן חלקי בתוך עיגול•
שדרוג הקיימות לא צריך להימצא בתוך העיגול

שימו לב למגע בין שדרוגים למגדלים קיימים•



14M :אסימוני דיוק

:תנאי ניקוד•
מספר אסימוני הדיוק הנמצאים על המגרש•

:אופן ביצוע•

תאבדו אסימוני דיוק כאשר אתם מפריעים לרובוט והוא לא לגמרי •
בית-בתוך ה

:איפוס•
אסימוני דיוק מתחילים במשולש הדרום מזרחי6•



פרטי חוקים

•R01 -רובוט
בקר•

אלא , כל הציוד אותו חיברתם אליו ביד ושאינו מתוכנן להיפרד ממנו•
ידנית

•R11 -הובלה ומטען
מועבר/אסטרטגי נלקח/כאשר דבר באופן מכוון•

(מטען נטושR29)מסתיים כאשר החפץ שוחרר •

שני החפצים נחשבים  –הרובוט יכול להוביל חפץ שמובין חפץ אחר •
"מטען"



ניקוד המשימות

35Rהניקוד ניתן על פי חוק •
מצב המגרש כאשר המקצה מסתיים•

(R33)עצמאי •
כולל הרובוט, לא נוגע בשום ציוד•

(R34)נתמך •
ממשקלו מוחזק באוויר ולא נופל%100•



?שאלות
שאלות
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