
Gracious Professionalism® getoond tijdens de robotwedstrijd:
VOLDOENDE GOED UITMUNTEND

2 3 4

M00 INSPECTIEBONUS UITRUSTING
Als alle uitrusting in de kleine inspectieruimte past: 20

M05 MOTOR OMSCHAKELEN
Als de motor is omgeschakeld van diesel naar elektrisch, zodat de gele balk helemaal naar 
beneden/zuid staat: 20

M01 INNOVATIEPROJECTMODEL
Als het innovatie-
projectmodel voldoet 
aan het volgende:

• Het is gemaakt van ten minste twee witte LEGO® onderdelen.
• Het meet minstens zo lang als 4 LEGO “noppen” in een bepaalde 

richting.
• Een deel ervan raakt de CARGO CONNECTSM cirkel.

20

M02 ONBENUTTE CAPACITEIT
Als de klepcontainer volledig 
gesloten is:

• Gedeeltelijk gevuld met inhoud (1-5 inhoudsdelen):
• Volledig gevuld met inhoud (alle 6 inhoudsdelen):

20
30

M06 ONGEVALLENPREVENTIE
Als de robot aan het einde van de wedstrijd boven de blauwe 
ongevallenpreventielijn staat en in het gele paneel is:

• Niet omgevallen 
• Omgevallen:

20
30

Als het zwarte frame aan het einde van de wedstrijd is neergehaald, scoort deze missie niet.

M03 VRACHTVLIEGTUIG LOSSEN
Als het vrachtvliegtuig is klaargemaakt om te lossen, zodat de vrachtdeur volledig naar 
beneden staat, tegen het zwarte frame:
Als het vrachtvliegtuig is gelost, zodat de container volledig gescheiden is van het vliegtuig

20

10

M07 VRACHTSCHIP LOSSEN
Als de container het oostdek van het vrachtschip niet meer raakt:
Als de container volledig ten oosten van het oostdek van het vrachtschip staat:

20
10

M09 TREINRAILS
Als de treinrails is gerepareerd zodat het volledig naar beneden/west ligt:
Als de trein zijn bestemming heeft bereikt, vergrendeld aan het eind van de rails:

20
20

M04 TRANSPORTROUTE

Als de vrachtwagen zijn bestemming heeft bereikt, helemaal voorbij zijn blauwe eindlijn op de mat 
staat:
Als het vliegtuig zijn bestemming heeft bereikt, helemaal voorbij zijn blauwe eindlijn op de mat staat:
Bonus: Als beide bovenstaande punten waar zijn:

10

10
10 extra

M08 LUCHTDROPPING
Als het voedselpakket is losgekoppeld van jullie helikopter:
Als het voedselpakket is losgekoppeld van de helikopter van het andere veld en volledig in 
de CARGO CONNECTSM cirkel van jullie veld ligt:
Als beide teams de voedselpakketten hebben losgekoppeld van de helikopters van hun veld:

20

10
10

M10 SORTEERCENTRUM
Als de containers zo zijn gesorteerd dat de lichtoranje container de enige container is die 
volledig in het blauwe vak van het sorteergebied is overgebleven: 20

M14 BRUG
Als het (de) brugdek(ken) is (zijn) neergelaten en op de middelste pijler rust(en): 10 per stuk

M17 PRECISIETEKENS
Als het aantal overgehouden precisietekens op het veld is:

1: 10 2: 15 3: 25 4: 35 5: 50 6: 50

RETOURNEER LOSSE ITEMS
1 turbineblad, 2 platooning vrachtwagens, 6 inhoud container, 1 pakket, containers – 4 grijze, 1 limegroene, 1 
blauwe, 1 lichtoranje en 1 scharnierende, 1 vliegtuig, 1 vrachtwagen, 1 trein, 1 voedselpakket, 6 precisietekens en 1 
kippenstandbeeld

M11 THUISBEZORGING
Als het pakket op de plaats van bestemming is afgeleverd, zodat het voor de  • Gedeeltelijk:
deur ligt: • Volledig:
Het pakket scoort niet als het aan het eind van de wedstrijd een uitrusting raakt.

20
30

M15 VRACHT LADEN
Containers staan op en raken alleen de:  • Platooning vrachtwagens: 10 per stuk (Max 20 punten) 

• Train: 20 per stuk (Max 40 punten) 
• Westdek schip: 30 per stuk (Max 60 punten)

Containers op platooning vrachtwagens moeten volledig buiten THUIS zijn.

M16 CARGO CONNECTSM

Als er 
containers 
in een cirkel 
staan:

• Gedeeltelijk: 5 per stuk
• Completely: 10 per stuk
• Als de blauwe (niet scharnierende) container volledig in de blauwe cirkel is: 20 extra
• Als de limegroene container volledig in de limegroene cirkel is: 20 extra
• Als er cirkels zijn waar ten minste één container volledig in is: 10 per cirkel

M12 GROTE LEVERING
Als het turbineblad alleen de blauwe houder raakt en:  • de mat: 

• niets anders:
20
30

Als het kippenstandbeeld rechtop staat met zijn voet in de cirkel:  • Gedeeltelijk: 
• Volledig:

5
10

M13 TRUCK PLATOONING
Als beide vrachtwagens volledig buiten THUIS aan elkaar gekoppeld zijn:
Als een vrachtwagen aan de brug is gekoppeld:
Bonus: Als beide bovenstaande punten waar zijn:

10
10
10 extra

TOTALE SCORE
(TOTALE SCORE = SOM VAN ALLE WAARDEN IN DE KOLOM “SCORE”)

CARGO CONNECTSM 3130 Robotwedstrijdgids  I  Scoreformulier

SCORE

SCORE
Team # Wedstrijd Scheidsrechter: Tafel:

TEAM INITIALEN:
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