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NIEUW

TOELICHTING 07

UPDATES 

UPDATE 02 – WINDTURBINE BOUWINSTRUCTIES – Stap 59 van de bouwinstructies 
voor het windturbinemodel is hier bijgewerkt. De correcte wijziging van de bouwinstructies 
zie hieronder:

De windturbine moet ook een opening bevatten tussen de lijn op de mat en de 
rode activator. Het bijgewerkte element en de tussenruimte zijn hieronder te zien:



Missiepunten die tijdens een wedstrijd verloren gaan door een missiemodel dat niet 
volgens de bijgewerkte bouwinstructies is gebouw of geplaatst, moeten 
worden toegekend in het voordeel van het team (voordeel van de twijfel). 

UPDATE 01 – REGELUPDATE – COMBINEREN MET EEN MISSIEMODEL – De 
volgende regel moet zowel binnen als buiten THUIS worden toegepast: 

“Als je een missiemodel met iets combineert (ook met de robot), moet de 
combinatie los of zo eenvoudig zijn dat je het missiemodel desgevraagd 
onmiddellijk in perfecte originele staat kunt losmaken". 

TOELICHTING 

TOELICHTING 07 – TIJDENS DE WEDSTRIJD | BINNEN THUIS - HANDELING – 
Techneuten mogen niets van het ene naar het andere THUISgebied overdragen/
doorgeven.

TOELICHTING 06 – TIJDENS DE WEDSTRIJD | BINNEN THUIS - HANTEREN 
ROBOT  – Techneuten mogen de robot niet rechtstreeks van het ene naar het andere 
THUISgebied doorgeven. 



TOELICHTING 05 – WEDSTRIJDOPSTELLING 4 – Als er per Wedstrijdopstelling 4, 
“De teamleden moeten zich in twee groepen verdelen en één groep aan elke kant van het 
veld opstellen (links en rechts). Deze leden mogen tijdens de wedstrijd niet van kant 
wisselen. Indien mogelijk, plaats twee techneuten aan elk THUISgebied." Voor teams van 
2 of 3 is de opstelling als volgt:  

Deze leden kunnen niet van kant wisselen tijdens de wedstrijd

TOELICHT 04 – MISSIE 05 SMART GRID DELEN – Teams die deelnemen aan een 
online event kunnen de bonus niet scoren.  

TOELICHTING 03 – MISSIEVEREISTEN – Bepaalde missies (missies 03, 08, 12, 14, & 
15) bevatten vereisten dat energie-eenheden of lusvormige watereenheden aan het 
einde van de wedstrijd niet in aanraking mogen komen met teamuitrusting om te scoren. 
Dit geldt alleen voor energie-eenheden of lusvormige watereenheden die de 
teamuitrusting direct aanraken. Eenheden die de uitrusting van het team niet direct 
aanraken zullen nog steeds scoren. 

TOELICHTING 02 – VELDOPBOUW – WATERRESERVOIR RODE HAKEN – Voor 
deze missie zijn er slechts twee rode haken (hieronder afgebeeld). Lusvormige 
watereenheden op rode haken scoren per haak, niet per eenheid. Twee lusvormige 
watereenheden aan dezelfde rode haak scoren slechts één keer. 



TOELICHTING 01 – VELDOPBOUW – WATERRESERVOIR FRAME – Het frame 
van het waterreservoir is verkeerd aangeduid in de Robotwedstrijdgids - Opstelling 
missiemodellen. De correcte aanduiding is hieronder te zien:  




