
קבוצה # :       __________________

סיבוב     :       __________________

שופט זירה :       __________________

שולחן       :       __________________

חתימת הקבוצה :       _____________________

M07 –נדנדה
הנדנדה משוחררת:

M08 –מעלית
החלקים הנעים של המעלית עצמאיים, ונתמכים על ידי צירי המעלית בלבד,

במצב הבא:

M09 –מקדם בטיחות
מבנה הבדיקה עצמאי ונתמך

רק על ידי הקורות הכחולות:
מספר הקורות שהוסטו לפחות מחצית הדרך:

M10 –מבנה פלדה
מבנה הפלדה עומד, עצמאי,

ונתמך על ידי הצירים שלו בלבד:

M11 –ארכיטקטורה חדשנית
המבנה גדול יותר מיחידה כחולה וגם

וגם נבנה רק מחלקי ה- LEGO הלבנים של הקבוצה:

לגמרי בתוך העיגול, פאה נוגעת בשטיח:

M12 –עצבו ובנו

M13 –שדרוגי קיימות
מספר השדרוגים שהם עצמאיים,

הנתמכים רק על ידי מגדל, הנמצא לפחות
באופן חלקי בעיגול כלשהו:

M14 –דיוק
מספר אסימוני דיוק שנותרו על המגרש

החזירו חלקים משוחררים
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מספר העיגולים עם לפחות יחידה אחת, בצבע זהה,

המבנה בעיגול כלשהו:

סכום הגבהים של מגדלים עצמאיים לפחות באופן חלקי
בתוך עיגולים כלשהם:

יחידות כחולות (4), יחידות לבנות (4), יחידות אדומות (4), יחידות בז‘ (4),
עטלף (1), רחפן (1), שדרוג לוחות סולאריים (1), שדרוג בידוד (1),
שדרוג גינת גג (1), יחידה כחולה תפוסה בוו (1), מבנה בדיקה (1),

אסימוני דיוק (6)

יתרון
הרובוט וכל הציוד שלכם נכנס לאזור הביקורת הקטן:

M01 –מקומות מוגבהים
הרובוט נתמך על ידי הגשר:

מספר הדגלים שמורמים באופן ברור, במידה כלשהי,
על ידי הרובוט בלבד:

M02 –מנוף
היחידה הכחולה התפוסה בוו, מונמכת מרחק כלשהו,

מראש המנוף:
היחידה הכחולה התפוסה בוו עצמאית ונתמכת

על ידי יחידה כחולה אחרת:
והקומה הראשונה היא לגמרי בתוך העיגול הכחול:

M03 –רחפן בקרה
רחפן הבקרה נתמך על ידי מוט על הגשר:

M04 –עיצוב ידידותי לחיות בר
העטלף נתמך על ידי ענף על העץ:

M05 –בית עץ
מספר היחידות העצמאיות הנתמכות על ידי

הענפים הגדולים של העץ:
מספר היחידות העצמאיות הנתמכות על ידי

הענפים הקטנים של העץ:

M06 –פקק תנועה
פקק התנועה מורם, והחלק הנע שלו עצמאי

ונתמך על ידי הצירים בלבד:

 (סמנו בחירה אחת, או מלאו את החסר, עבור כל משימה)
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לא כן

לא כן

לא כן
לא כן

לא כן

___________

___________

לא כן

לא כן

2      1      0

לא כן

לא כן

לא כן

לא כן

כלום  קרון כחול למטה  מאוזן

כלום     חלקית     לגמרי בתוך

6      5      4      3      2      1      0

6      5      4      3      2      1      0

3      2      1      0

3      2      1      0

___________


