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Ειζαγωγή
Σν ειηαθό καο ζύζηεκα απεηιείηαη απν άγσζηεο πξνειεύζεσο αζηεξνεηδείο θαη ν Yoda
θαιείηαη λα βξεί κηα ιύζε. Θα θαηαθέξεη λα ηνπο θαηεπζύλεη πξνο ηηο καύξεο ηξύπεο θαη λα
γιπηώζεη ηνπο έσο ηώξα γλσζηνύο πνιηηηζκνύο απν ηελ εμαθάληζε;

2

YODA GAME

Οπιζμόρ ομάδαρ
Μηα νκάδα απνηειείηαη από δύν (2) ή ηξία (3) κέιε. Σα κέιε ηεο νκάδαο κπνξνύλ λα είλαη έσο 15
εηώλ δειαδή γελλεζέληεο από ην 2005 θαη έπεηηα. Κάζε νκάδα έρεη έλαλ πξνπνλεηή. Η ειάρηζηε
ειηθία ελόο πξνπνλεηή είλαη 18 εηώλ. Οη πξνπνλεηέο κπνξνύλ λα ζπλεξγάδνληαη κε πεξηζζόηεξεο
από κία νκάδεο. Οη πξνπνλεηέο κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο ζπκβνπιέο θαη
θαζνδήγεζε πξηλ από ηνλ δηαγσληζκό. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνύ, όιεο νη εξγαζίεο θαη ε
πξνεηνηκαζία πξέπεη λα εθηεινύληαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο.

Μέρξη ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ δηεπθξηλίζεηο ή πξνζζήθεο ζηνπο θαλόλεο
από ηηο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο ηνπ forum ηνπ WROHELLAS. Οη απαληήζεηο ζεσξνύληαη σο
πξνζζήθε ζηνπο θαλόλεο. Μπνξείηε λα βξείηε ην forum ηνπ WROHELLAS ζε απηή ηε ζειίδα:
http://wrohellas.gr/forum/
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Κανονιζμοί YODA GAME
Κανόναρ Έκπληξη
1.1. Έλαο πξόζζεηνο θαλόλαο έθπιεμε ζα αλαθνηλσζεί ην πξσί ηνπ δηαγσληζκνύ.
1.2. Ο θαλόλαο έθπιεμε πξέπεη λα παξαδνζεί ζε θάζε νκάδα γξαπηώο.
2.
Υλικό
2.1. Ο ειεγθηήο, νη θηλεηήξεο θαη νη αηζζεηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζπλαξκνιόγεζε
ξνκπόη πξέπεη λα είλαη από ηηο πιαηθόξκεο LEGO Education Robotics NXT, EV3 ή
SPIKE Prime. Μόλν ν HiTechnic Color Sensor κπνξεί λα πξνζηεζεί ζε απηήλ ηε
δηακόξθσζε. Οπνηαδήπνηε άιια πξντόληα δελ επηηξέπνληαη. Οη νκάδεο δελ επηηξέπεηαη
λα ηξνπνπνηνύλ νπνηαδήπνηε γλήζηα εμαξηήκαηα LEGO.
2.2. Μόλν ηα δνκηθά ζηνηρεία κε ην ζήκα LEGO κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ
θαηαζθεπή ησλ ππόινηπσλ ηκεκάησλ ηνπ ξνκπόη.
2.3. Οη νκάδεο πξέπεη λα πξνεηνηκάζνπλ θαη λα θέξνπλ όιν ηνλ εμνπιηζκό, ην ινγηζκηθό θαη
ηνπο θνξεηνύο ππνινγηζηέο πνπ ρξεηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα.
2.4. Οη νκάδεο πξέπεη λα θέξνπλ έμηξα εμαξηήκαηα. Αθόκα θαη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή
δπζιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνύ, ν WROHELLAS δελ είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ζπληήξεζε ή
ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ.
2.5. Οη πξνπνλεηέο δελ επηηξέπεηαη λα εηζέιζνπλ ζην γήπεδν γηα λα παξέρνπλ νδεγίεο θαη
θαζνδήγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνύ.
2.6. Όια ηα εμαξηήκαηα γηα ην ξνκπόη ζα πξέπεη λα απνζπλαξκνινγεζνύλ θαη ζηελ αξρηθή
ηνπο θαηάζηαζε (όρη πξν-θαηαζθεπαζκέλα) όηαλ αξρίζεη ν ρξόλνο ζπλαξκνιόγεζεο. Γηα
παξάδεηγκα, έλα ειαζηηθό δελ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε έλαλ ηξνρό κέρξη λα αξρίζεη ν
ρξόλνο ζπλαξκνιόγεζεο.
2.7. Η κόλε πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα θέξεη κηα νκάδα ζην γήπεδν είλαη ην πξόγξακκα κε
ηα ζρόιηά ηνπ. Γελ επηηξέπεηαη λα ππάξρνπλ ζηελ θαηνρή ησλ νκάδσλ νδεγίεο, θύιιανδεγνί, γξαπηά ή εηθνλνγξαθεκέλα, αλεμάξηεηα από ηε κνξθή ηνπο, ζε ραξηί ή ςεθηαθή
κνξθή, ζρεηηθά κε, ηε ζπλαξκνιόγεζε ηνπ ξνκπόη, ηπρόλ νδεγίεο γηα ην πξόγξακκα ή
νπνηεζδήπνηε άιιεο νδεγίεο.
2.8. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θόιιαο ή ηαηλίαο ή νπνηνπδήπνηε πιηθνύ εθηόο ηεο LEGO γηα ηε
ζηεξέσζε νπνησλδήπνηε εμαξηεκάησλ ζε ξνκπόη. Η κε ζπκκόξθσζε κε απηνύο ηνπο
θαλόλεο ζα νδεγήζεη ζε απνθιεηζκό.
2.9. Σν ινγηζκηθό ειέγρνπ πνπ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ην LEGO MINDSTORMS
Education EV3 ή ην LEGO Education SPIKE Prime.
2.10. Οη νκάδεο δελ επηηξέπεηαη λα κνηξάδνληαη έλα θνξεηό ππνινγηζηή ή /θαη ην πξόγξακκα
γηα έλα ξνκπόη ηελ εκέξα ηνπ αγώλα.
2.11. Η κόλε επηηξεπόκελε κπαηαξία γηα ην NXT / EV3 πξέπεη λα είλαη κηα επίζεκε
επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία LEGO (αξ. 45610 γηα SPIKE, αξ. 45501 γηα EV3, 9798 ή
9693 γηα NXT).
3.
Κανονιζμοί ζσεηικά με ηο πομπόη
3.1. Οη κέγηζηεο δηαζηάζεηο ηνπ ξνκπόη πξηλ μεθηλήζεη ε "απνζηνιή" πξέπεη λα είλαη έσο
1.
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250mm × 250mm × 250mm. Μεηά ην μεθίλεκα ηνπ ξνκπόη νη δηαζηάζεηο δελ
πεξηνξίδνληαη.
3.2. Οη νκάδεο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνύλ κόλν έλαλ ειεγθηή (SPIKE, EV3 ή NXT).
Δπηηξέπεηαη λα θέξνπλ πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ειεγθηέο (ζε πεξίπησζε πνπ έλαο
ειεγθηήο ππνζηεί δεκηά), αιιά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κόλν έλαλ ειεγθηή θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ δνθηκώλ ή ησλ αγσληζηηθώλ γύξσλ. Οη νκάδεο πξέπεη λα αθήζνπλ ηνπο
εθεδξηθνύο ειεγθηέο ζηνλ πξνπνλεηή ηνπο θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο θξηηέο εάλ ηνλ
ρξεηάδνληαη.
3.3. Ο αξηζκόο ησλ θηλεηήξσλ θαη ησλ αηζζεηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη δελ πεξηνξίδεηαη.
Ωζηόζν, επηηξέπεηαη κόλν ε ρξήζε επίζεκσλ πιηθώλ LEGO γηα ηε ζύλδεζε θηλεηήξσλ θαη
αηζζεηήξσλ.
3.4. Γελ επηηξέπεηαη ζηηο νκάδεο λα εθηεινύλ νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο ή θηλήζεηο γηα λα
παξεκβαίλνπλ ή λα βνεζνύλ ην ξνκπόη κεηά ηελ εθθίλεζή ηνπ (αθνύ εθηειεζηεί ην
πξόγξακκα ή πηεζηεί ην θνπκπί γηα λα ελεξγνπνηήζεη ην ξνκπόη). Οη νκάδεο πνπ
παξαβηάδνπλ απηόλ ηνλ θαλόλα κεδελίδνληαη ζε απηόλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν γύξν.
3.5. Έλα ξνκπόη πξέπεη λα είλαη απηόλνκν θαη λα νινθιεξώλεη ηηο απνζηνιέο από κόλν ηνπ.
Οπνηαδήπνηε ξαδηνεπηθνηλσλία, ηειερεηξηζηήξην θαη ελζύξκαηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ δελ
επηηξέπνληαη ελώ ιεηηνπξγεί ην ξνκπόη. Οη νκάδεο πνπ παξαβηάδνπλ απηόλ ηνλ θαλόλα ζα
απνθιεηζηνύλ θαη πξέπεη λα εγθαηαιείςνπλ ακέζσο ηνλ αγώλα.
3.6. Σν ξνκπόη κπνξεί λα αθήζεη ζηελ πίζηα νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ πνπ δελ πεξηέρεη θύξηεο
κνλάδεο (ειεγθηήο, θηλεηήξεο, αηζζεηήξεο) αλ ρξεηαζηεί. Μόιηο ην ηκήκα αγγίμεη ηελ πίζηα
ή νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ αγώλα θαη δελ αγγίδεη ην ξνκπόη, ζεσξείηαη σο ειεύζεξν
ζηνηρείν LEGO πνπ δελ απνηειεί κέξνο ηνπ.
3.7. Η ιεηηνπξγία Bluetooth θαη Wi-Fi πξέπεη λα είλαη απελεξγνπνηεκέλε. Απηό ζεκαίλεη όηη ην
πξόγξακκα πξέπεη λα ηξέρεη ζηνλ ειεγθηή.
3.8. Η ρξήζε θαξηώλ SD γηα ηελ απνζήθεπζε πξνγξακκάησλ δελ επηηξέπεηαη.
4.
Ππιν ηον αγώνα
4.1. Κάζε νκάδα θαηεπζύλεηαη ζην αληίζηνηρν αξηζκεκέλν ηξαπέδη όπνπ ηα πιηθά ηεο πξέπεη λα
ηνπνζεηεζνύλ ζε κηα θαζνξηζκέλε πεξηνρή.
4.2. Οη θξηηέο ζα ειέγμνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ εμαξηεκάησλ πξνηνύ αλαθνηλώζνπλ ηελ έλαξμε
ηνπ ρξόλνπ ζπλαξκνιόγεζεο. Οη νκάδεο πξέπεη λα δείμνπλ όηη ηα δνκηθά ζηνηρεία είλαη
μερσξηζηά. Ο ρξόλνο ζπλαξκνιόγεζεο δελ μεθηλάεη κέρξη λα αλαθνηλσζεί επίζεκα ζηελ
εθδήισζε.
5.
Αγώναρ
5.1. Ο αγώλαο απνηειείηαη από 3 γύξνπο. Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ γύξνπ ν ρξόλνο
ζπλαξκνιόγεζεο, πξνγξακκαηηζκνύ θαη δνθηκώλ είλαη 150 ιεπηά. Δλδηάκεζα ησλ
ππόινηπσλ γύξσλ ππάξρεη επηπιένλ ρξόλνο γηα πξνγξακκαηηζκό θαη δνθηκέο.
5.2. Η ηπραηνπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ αγώλα γίλεηαη πξηλ από θάζε γύξν ηνπ δηαγσληζκνύ
(αθνύ νη νκάδεο ηνπνζεηήζνπλ ην ξνκπόη ζηελ θαξαληίλα).
5.3. Οη αγσληδόκελνη δελ επηηξέπεηαη λα ζπλαξκνινγνύλ ή λα πξνγξακκαηίδνπλ ην ξνκπόη
ηνπο εθηόο θαζνξηζκέλσλ ρξόλσλ ζπλαξκνιόγεζεο, ζπληήξεζεο θαη δνθηκώλ.
5.4. Οη αγσληδόκελνη αξρίδνπλ λα ζπλαξκνινγνύλ κόιηο αλαθνηλσζεί επίζεκα ν ρξόλνο
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.
5.12.

5.13.

ζπλαξκνιόγεζεο θαη κπνξνύλ λα μεθηλήζνπλ ακέζσο ηηο δνθηκέο ηνπ ξνπόη.
Δάλ νη νκάδεο ζέινπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δνθηκέο, πξέπεη λα πεξηκέλνπλ κε ηα
ξνκπόη ηνπο ζην ρέξη. Γελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ καδί ηνπο ζηελ πίζηα θνξεηνύο
ππνινγηζηέο παξά κόλν γηα βαζκνλόκεζε.
Οη νκάδεο πξέπεη λα ηνπνζεηνύλ ξνκπόη ζηελ θαζνξηζκέλε πεξηνρή επηζεώξεζεο ηνπο
όηαλ ιήμεη ν ρξόλνο ζπλαξκνιόγεζεο θαη δνθηκώλ, κεηά από ηνλ νπνίν νη θξηηέο ζα
αμηνινγήζνπλ εάλ ην ξνκπόη ζπκκνξθώλεηαη κε όινπο ηνπο θαλνληζκνύο. Μεηά ηελ
επηηπρή επηζεώξεζε, ην ξνκπόη ζα επηηξέπεηαη λα αγσληζηεί.
Δάλ δηαπηζησζεί παξάβαζε θαηά ηελ επηζεώξεζε, ν θξηηήο ζα δώζεη ζηελ νκάδα ηξία (3)
ιεπηά γηα λα δηνξζσζεί ην ξνκπόη. Ωζηόζν, δελ είλαη δπλαηό λα ζπκκεηάζρεηε ζηνλ
αγσληζηηθό γύξν αλ ε παξάβαζε δελ δηνξζσζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεδνκέλεο ώξαο.
Πξηλ ην ξνκπόη ηνπνζεηεζεί ζηελ θαξαληίλα γηα έιεγρν πξέπεη λα έρεη κόλν έλα
εθηειέζηκν πξόγξακκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο. Οη θξηηέο πξέπεη
λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα πξνζδηνξίζνπλ κε ζαθήλεηα ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα.
Δάλ είλαη δπλαηόλ ζην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ, νλνκάζηε ην έλα εθηειέζηκν
πξόγξακκα "YODArun". Αλ κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε θάθειν έξγνπ, νλνκάζηε ηνλ
"YODA". Δάλ κηα νλνκαζία δελ είλαη δπλαηή ζην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ,
ελεκεξώζηε ηνπο θξηηέο γηα ην όλνκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εθ ησλ πξνηέξσλ (π.ρ.
γξάθνληαο ην όλνκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ πεξηνρή θαξαληίλαο δίπια ζηνλ αξηζκό ηεο
νκάδαο ζαο). Άιια αξρεία, π.ρ. ππνπξνγξάκκαηα, επηηξέπεηαη λα είλαη ζηνλ ίδην θάθειν
αιιά δελ επηηξέπεηαη λα εθηειεζηνύλ. Αλ δελ ππάξρεη πξόγξακκα ζην ξνκπόη, ηόηε ην
ξνκπόη δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αγσληζηηθό γύξν.
Σν ξνκπόη ζα έρεη 2 ιεπηά γηα λα νινθιεξώζεη ηελ απνζηνιή. Ο ρξόλνο αξρίδεη όηαλ ν
θξηηήο δώζεη ην ζήκα λα μεθηλήζεη. Σν ξνκπόη πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ πεξηνρή
εθθίλεζεο, έηζη ώζηε ε πξνβνιή ηνπ ξνκπόη ζηελ πίζηα λα είλαη εληειώο κέζα ζε απηήλ.
Οη ζπκκεηέρνληεο επηηξέπεηαη λα θάλνπλ θπζηθέο πξνζαξκνγέο ζην ξνκπόη ζηελ πεξηνρή
εθθίλεζεο. Ωζηόζν, δελ επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζε έλα πξόγξακκα
αιιάδνληαο ζέζεηο ή πξνζαλαηνιηζκό ησλ εμαξηεκάησλ ξνκπόη ή πξαγκαηνπνηώληαο
νπνηεζδήπνηε βαζκνλνκήζεηο αηζζεηήξσλ ηνπ ξνκπόη. Δάλ έλαο θξηηήο ην εληνπίζεη, ε
νκάδα κπνξεί λα απνθιεηζηεί από ηνλ δηαγσληζκό.
Μόιηο ηνπνζεηεζεί ην ξνκπόη όπσο επηιέμνπλ νη ζπκκεηέρνληεο, ν θξηηήο ζα δώζεη ην
ζήκα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ειεγθηή θαη έλα πξόγξακκα πνπ ζα επηιεγεί (αιιά δελ ζα
ηξέμεη). Μεηά από απηό ν θξηηήο δίλεη ην ζήκα γηα ηελ εθθίλεζε θαη ην κέινο ηεο νκάδαο
πηέδεη ην θεληξηθό θνπκπί γηα λα μεθηλήζεη ην ξνκπόη. Άιια θνπκπηά θαη αηζζεηήξεο δελ
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εθθίλεζε.
Αλ ππάξρεη θάπνηα ακθηβνιία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζηνιήο, ν θξηηήο ιακβάλεη ηελ
ηειηθή απόθαζε.
Δάλ κηα νκάδα μεθηλήζεη πξηλ ην ζήκα ηνπ θξηηή ηπραία θαη ρσξίο δόιν (π.ρ. ιόγσ κηαο
λεπξηθήο θαηάζηαζεο), ν θξηηήο κπνξεί λα απνθαζίζεη όηη ε νκάδα κπνξεί λα εθθηλήζεη
μαλά.
Η πξνζπάζεηα θαη ν ρξόλνο ζα ιήμνπλ αλ:

Ο ρξόλνο πξόθιεζεο (2 ιεπηά) έρεη ιήμεη.
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Οπνηνδήπνηε κέινο ηεο νκάδαο αγγίμεη ην ξνκπόη ή ηα αληηθείκελα ηεο απνζηνιήο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο.

Σν ξνκπόη έρεη αθήζεη ηειείσο ην ηξαπέδη ηνπ παηρληδηνύ.

Παξαβίαζε ησλ θαλόλσλ θαη ησλ θαλνληζκώλ.

Έλα κέινο ηεο νκάδαο θσλάμεη "STOP" θαη ην ξνκπόη δελ θηλείηαη πηα.
Ο θξηηήο ζα ζηακαηήζεη ηνλ ρξόλν θαη ζα ππνινγίζεη ηελ βαζκνινγία εάλ ην ξνκπόη δελ θηλείηαη.
5.14. Ο ππνινγηζκόο ηεο βαζκνινγίαο γίλεηαη από ηνπο θξηηέο ζην ηέινο θάζε γύξνπ. Η νκάδα
πξέπεη λα επαιεζεύζεη θαη λα ππνγξάςεη ην θύιιν αγώλα, εάλ δελ έρεη θάπνηα έλζηαζε.
5.15. Η θαηάηαμε κηαο νκάδαο απνθαζίδεηαη αλάινγα κε ην ζύλνιν ησλ πόλησλ πνπ θέξδηζε ζε
έλα γύξν. Γηα παξάδεηγκα: ζα κπνξνύζε λα είλαη ην θαιύηεξν απνηέιεζκα ελόο γύξνπ.
Δάλ νη αληίπαιεο νκάδεο έρνπλ ηελ ίδηα βαζκνινγία, ε θαηάηαμε απνθαζίδεηαη από ηνλ
ρξόλν ζηνλ γύξν πνπ πέηπραλ ηελ θαιύηεξε βαζκνινγία. Αλ νη νκάδεο εμαθνινπζνύλ λα
είλαη ηζόβαζκεο, ε θαηάηαμε θαζνξίδεηαη από ηελ επόκελε πςειόηεξε βαζκνινγία θαηά
ηνπο πξνεγνύκελνπο γύξνπο θ.ν.θ.
5.16. Σα βξαβεία ζα αλαθνηλσζνύλ κεηαγελέζηεξα ζην forum ηνπ WROHELLAS.
5.17. Γελ ππάξρεη αξλεηηθό απνηέιεζκα ζηελ βαζκνινγία.
5.18. Δθηόο ηνπ ρξόλνπ ζπλαξκνιόγεζεο, πξνγξακκαηηζκνύ θαη δνθηκώλ, δελ επηηξέπεηαη ε
ηξνπνπνίεζε ή ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ξνκπόη. (Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ρξόλνπ επηζεώξεζεο νη νκάδεο δελ επηηξέπεηαη λα θαηεβάδνπλ πξνγξάκκαηα ζε ξνκπόη
ή λα αιιάδνπλ κπαηαξίεο).
6.
Αγωνιζηικόρ σώπορ
6.1. Οη νκάδεο ζπλαξκνινγνύλ ην ξνκπόη ηνπο ζ ηελ πεξηνρή πνπ νξίδεηαη από ηνπο
ππεύζπλνπο ηεο θαηεγνξίαο (θάζε νκάδα έρεη ηε δηθή ηεο πεξηνρή). Γελ επηηξέπεηαη ε
είζνδνο ζηνλ ρώξν ηνπ δηαγσληζκνύ ζε νπνηνλδήπνηε, εθηόο από ηα εμνπζηνδνηεκέλα
άηνκα από ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή θαη εηδηθό πξνζσπηθό ηεο WROHELLAS.
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7.

8.

Αποζηολή
Σν ειηαθό καο ζύζηεκα απεηιείηαη απν άγσζηεο πξνειεύζεσο αζηεξνεηδείο θαη ν Yoda
θαιείηαη λα βξεί κηα ιύζε. Θα θαηαθέξεη λα ηνπο θαηεπζύλεη πξνο ηηο καύξεο ηξύπεο θαη λα
γιπηώζεη ηνπο έσο ηώξα γλσζηνύο πνιηηηζκνύο απν ηελ εμαθάληζε;
Πίζηα αγώνα

Δπηθίλδπλνη
αζηεξνεηδείο

Μαύξεο
ηξύπεο
9.

Πεξηνρή
εθθίλεζεο ηεξκαηηζκνύ

Ανηικείμενα αγώνα, ηοποθέηηζη, ηςσαία καηανομή
Τπάξρνπλ 3 επηθίλδπλνη αζηεξνεηδείο, 3 βάζεηο αζηεξνεηδή εθ ησλ νπνίσλ δύν είλαη
καύξνπ ρξώκαηνο θαη κηα κπνξεί λα είλαη ή κπιέ ή θόθθηλε ή πξάζηλε ή θίηξηλε θαη 4
καύξεο ηξύπεο.
Οη βάζεηο ησλ αζηεξνεηδώλ ηνπνζεηνύληαη ζηα ηεηξάγσλα πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή
ησλ επηθίλδπλσλ αζηεξνεηδώλ. ηα δύν αθξηαλά νη 2 καύξεο βάζεηο ελώ ζην κεζαίν
ηεηξάγσλν ηεο πεξηνρήο έπεηηα απν θιήξσζε ηνπνζεηείηαη ε ρξσκαηηζηή βάζε. Η
θιήξσζε γίλεηαη πξηλ απν θάζε γύξν θαη δείρλεη ην ρξώκα ηεο καύξεο ηξύπαο όπνπ δεν
ηνπνζεηείηαη αζηεξνεηδήο (ελαιιαθηηθά κπνξεί λα ππάξρεη ρξσκαηηζηό απηνθόιιεην
ηνπνζεηεκέλν θάησ απν ηελ κεζαία βάζε ηνπ αζηεξνεηδή).

8

YODA GAME

10.

11.

Αζηεξνεηδήο
(LEGO Μπάια Ø52, Μπιέ)

Βάζε αζηεξνεηδή
(4 LEGO Bricks 2 x 4 καύξα)

Μαύξε ηξύπα
(Κνύηη ε ζηεθάλη εμσηεξηθά ηεο πίζηαο)

Αζηεξνεηδήο ηνπνζεηεκέλνο ζηε βάζε ηνπ

Αποζηολή πομπόη
Σν ξνκπόη μεθηλάεη απν ηελ πεξηνρή εθθίλεζεο – ηεξκαηηζκνύ θαη πξέπεη λα κεηαθηλήζεη
ηνπο αζηεξνεηδείο απν ηηο βάζεηο ηνπο θαη λα ηνπο ηνπνζεηήζεη ζηηο επηιεγκέλεο καύξεο
ηξύπεο. Σέινο πξέπεη λα ηεξκαηίζεη ζηελ πεξηνρή εθθίλεζεο – ηεξκαηηζκνύ.
Βαθμολογία
Αποζηολή

Κάθε

Σύνολο

Μεηακίνηζη Αζηεποειδή
Σνπνζέηεζε εληόο ηεο καύξεο ηξύπαο

30

90

Μαύξε ηξύπα πνπ έρεη επηιερζεί λα κελ πεξηέρεη αζηεξνεηδή
(Οη πόληνη κεηξνύλ εθόζνλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζσζηά 2
αζηεξνεηδείο)

20

20

Έζησ έλαο αζηεξνεηδήο εθηόο ηεο βάζεο ηνπ

5

5

15

15

Τεπμαηιζμόρ πομπόη
Η πξνβνιή ηνπ ξνκπόη εληόο ηεο πεξηνρήο εθθίλεζεο –
ηεξκαηηζκνύ (Γελ ππνινγίδνληαη ηα θαιώδηα, νη πόληνη κεηξνύλ
εθόζνλ έρεη επηηεπρζεί 1 απν ηηο παξαπάλσ απνζηνιέο)
Σςνολική Βαθμολογία

130
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