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בונוס ביקורת ציוד
כן

כן

כל הציוד שלכם נכנס באיזור הביקורת הקטן:  אל

פרויקט החדשנות
שם קבוצה:

שולחן:שופט/ת זירה:סבב:# קבוצה:

פרויקט החדשנות גדול מספיק: (2+ חלקי לגו ולפחות באורך 4 בליטות)  אל

חלק מפרויקט החדשנות נוגע ב:

כן

הפיכת צמיגים

  אל

צמיגים עם המרכז הלבן כלפי מעלה הנוגעים בשטיח:
צמיגים לגמרי בתוך עיגול המטרה הגדול:

הצמיג הכבד (בעל המסגרת השחורה) חצה את קו ההיפוך האדום (אפילו חלקית) בזמן כלשהו:

מונה צעדים
חלקו התחתון של המצביע נמצא על:

כלום               סמל RePLAY               אזור אפור מסביב לספסל

כלום                מג'נטה                צהוב                כחול

מכונת משקולות
כלום                כחול                מג'נטה                צהובהמעצור נמצא מתחת לזרוע ומצב הזרוע:

4         3         2         1         0

יחידות בריאות
מספר היחידות הנוגעות בסמל RePLAY או באזור האפור שמסביב לספסל:

מספר היחידות מושחלות על העמוד של מוט המתח 
ולא נוגעות בשום ציוד (מקסימום 4):

6         5         4         3         2         1         0

דיוק
מספר אסימוני הדיוק הנותרו על הזירה:

החזרת דגמי משימות חופשיים
,(8x) קוביות ירוקות ,(2x) קוביות צהובות ,(3x) קוביות אדומות ,(3x) קוביות כחולות ,(8x) יחידות בריאות

.(6x) ואסימוני דיוק (1x) טלפון נייד ,(1x) צמיג קל ,(1x) צמיג כבד ,(1x) משענת הספסל ,(2x) דמויות המגלשה

כלום         שחור         כחול         שניהם
כלום         שחור         כחול         שניהם

הליכון
הרובוט סובב את הגלגלות כך שהמצביע מצביע על:

כלום         אפור         אדום         כתום         צהוב         ירוק בהיר         ירוק כהה 

למטה           האמצעי           העליון

מגלשה
 מספר דמויות המגלשה מחוץ למגלשה:

דמות מגלשה אחת נמצאת לגמרי בתוך הבית:

דמות מגלשה מוחזקת לגמרי מעל השטיח על ידי הצמיג האפור ולא נוגעת בשום דבר אחר:

ספסל
אם הספסל שטוח לחלוטין:

מספר אזורי הקלאס עם קוביות הנוגעות בשטיח בתוכם:
משענת הגב לגמרי מחוץ לשני החורים שלה:

כדורסל
יש קובייה בארגז:

הארגז מונח על מעצור הגובה הלבן: 

2                   1                   0

4               3               2               1               0

כן   אל

כן   אל

כן   אל

טלפון נייד
כןהטלפון הנייד עם הצד הלבן כלפי מעלה ומונח רק על השטיח:   אל

מכונת חתירה
הגלגל החופשי לגמרי מחוץ למעגל הגדול:
הגלגל החופשי לגמרי בתוך המעגל הקטן:

כן   אל
כן   אל

כן   אל

מוט מתח
הרובוט עובר לחלוטין דרך המסגרת האנכית של מוט המתח בזמן כלשהו:

מוט המתח מחזיק 100% מהרובוט מבלי שייגע בשטיח המשחק בסוף המקצה:

כן   אל

ריקוד הרובוט
כןבקר הרובוט רוקד מעל רחבת הריקודים בסוף המקצה:   אל

בוצ'יה
שני דגמי השיתוף שלחו קובייה אחת בלבד לצד השני, והקוביות תואמות בצבען:

מספר הקוביות בתוך המסגרת או המטרה:

לפחות קובייה צהובה אחת לחלוטין בתוך המטרה:

ציוד כלשהו נמצא בתוך המסגרת (אפילו חלקית):

כן   אל

כן   אל

כן   אל

כן   אל

כן   אל


