
 

 
 

 

 

RePLAYSM Challenge updates 
 
 
Update 20 november 2020 
 
U06 – ROEIMACHINE – Als het losse wiel veel stof heeft opgevangen, is er een aanzienlijke 
vermindering van de wrijving wanneer het op de mat zit. Hierdoor kan het losse wiel 
terugschuiven naar de roeimachine nadat het in een scoringspositie is geplaatst. Dit probleem 
kan worden opgelost door het losse wiel met een vochtig doekje schoon te maken. 
Missiepunten als gevolg van defecte modellen moeten in het voordeel van het team zijn (R25 - 
Voordeel van de Twijfel). 
 
Update 19 oktober 2020 
 
U05 – BOCCIA RICHTMODEL VERDUIDELIJKING – Voor M08 - Boccia zijn jullie niet verplicht om 
het Boccia richtmodel te gebruiken om losse blokjes in het frame of doel neer te leggen. Er 
moet tijdens de veldopbouw aan het begin van de wedstrijd wel één geel blokje op het Boccia 
richtmodel worden geladen en oplossingen moeten nog steeds autonoom zijn. 
 
U04 – HINKELBAANRUIMTES – De “ruimtes” die in M04 - Bank worden genoemd, betreffen de 
gebieden op de mat die door het zwarte/grijze frame van de bank worden afgebakend als de 
bank plat ligt. Het gaat hierbij niet om de afbeelding op de mat. Er zijn in totaal maar 4 ruimtes. 
Jullie kunnen maximaal 10 punten per ruimte verdienen (dus niet per blokje in een ruimte).  
 
Update 25 augustus 2020 
 

 
U03 - SCORENDE ROBOTDANS - M07 scoren voor een dansende robot aan het einde van de 
wedstrijd ziet er zo uit: 

 
Het is echter om verschillende redenen vrij moeilijk om te scoren in de wedstrijd, dus het 
voordeel van de twijfel moet als volgt worden toegepast:  Elke dansende robot scoort voor 
M07, tenzij de scheidsrechter kan zeggen: Ik ben er zeker van dat de controller van de 
robot geen enkele blauwe krijtlijn overlapte toen de wedstrijd eindigde. 

 
U02 - PLAATSING PRECISIETEKENS - Als jullie meedoen aan een wedstrijd zonder dat er een 
scheidsrechter aanwezig is, zet dan toch de precisietekens in hun witte driehoek. Op deze 
manier beginnen alle teams met identieke opstellingen en raakt jullie robot niet gewend aan 
een open ruimte daar. 

 
 
  



 

 
 

 

 
 

 
U01 - MISSIE M08 AANPASSING DELEN - Als er precies één blokje over de noordelijke muur is 
gestuurd vanaf jullie Boccia deelmodel, maar jullie zijn het enige team in de wedstrijd, dan 
scoren jullie automatisch 25 punten. In dit geval: Er is speelt geen team op de 
tegenoverliggende tafel, dus jullie kunnen geen blokje van het andere team ontvangen dat kan 
worden geteld. Jullie krijgen dus een scorevoordeel.  

 


