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1.0 Introducere  

 

1.1 Ce este FIRST®
 Tech Challenge?  

FIRST® Tech Challenge este un program dedicat elevilor care își propune să le ofere o experiență unică și 

stimulantă. În fiecare an, echipele participă la un nou joc unde proiectează, construiesc, testează și 

programează roboți autonomi și controlați dela distantă care trebuie să îndeplinească o serie de sarcini. Pentru 

a afla mai multe despre FIRST® Tech Challenge și alte Programe FIRST®, vizitați www.firstinspires.org. 

2.0 Gracious Professionalism®  

 

FIRST® folosește acest termen pentru a descrie scopul programului nostru.  

http://www.firstinspires.org/
http://www.firstinspires.org/
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Gracious Professionalism® este o formă de a lucra care încurajează munca de înaltă calitate, subliniază  

valoarea celorlalți, și respectă indivizii și comunitatea. 

Vizionați acest scurt video în care Dr. Woodie Flowers explică Gracious Professionalism®.  

 

3.0 Cum să folosești acest document 

 

Game Manual Part 2 – Evenimente Remote este un material pentru toate Echipele FIRST® Tech Challenge ce 

participă la un eveniment de tip remote. Există două tipuri de evenimente pe care o Echipă ar putea să le 

experimenteze; evenimente tradiționale și evenimente remote. Acest manual descrie jocul și regulile pentru 

evenimente de tip remote. Evenimentele remote au fost dezvoltate pentru a reproduce evenimentele FIRST 

Tech Challenge tradiționale, respectând normele de distanțare socială. Întrucât Echipele nu se pot aduna 

pentru a participa în formatul tradițional competitiv, Terenul de Joc oficial de sezonul acesta a fost adaptat 

pentru a permite Echipelor să joace Meciuri ca o singură Echipă. Echipele care participă remote pot comanda 

o jumătate de teren oficial sau pot participa folosing o variantă low-cost a terenului. 

Scopul acestui manual este ca textul să însemne exact si numai ceea ce zice acesta. Vă rugăm evitați inter-
pretarea textului bazată pe ipoteze despre subiect, implementarea unor reguli vechi, sau cum o situatie ar 
putea fi în „viața reală”. Nu există cerințe sau restricții ascunse. Dacă ați citit tot, știți tot. 

Cuvinte cheie care au un anumit sens în acest document sunt definite in secțiunea Definiții de joc și sunt 
indicate cu prima litera mare de tipar, și întreg cuvântul în Italics. 

4.0 Jocul

 

4.1 Introducere 
Acest document descrie FREIGHT FRENZYSM prezentat de Raytheon Technologies, jocul sezonului 2021-2022 
FIRST® Tech Challenge. Recomandam vizionarea animată a jocului inainte de a citi acest manual pentru a 

avea o descriere generală a jocului. Animația nu este destinată ca înlocuitor pentru citirea regulilor oficiale. 
Animația poate fi accesată pe site-ul nostru sub „Videos and Promotional Materials”:  
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info. 

Echipele trebuie să respecte toate regulile si cerințele prezentate in acest manual și în Game Manual Part 1 – 

Evenimente Remote. Clarificări legate de regulile jocului sunt emise în secțiunea de întrebare și răspuns a 
forum-ului ftc-qa.firstinspires.org. Deciziile luate pe forum au prioritate în fața informațiilor prezentate în 
manualul de joc. 

Echipele ar trebui să se îndrepte spre Game Manual Part 1 – Evenimente Remote pentru informații despre 

competiție precum modul în care funcționează clasamentele (Puncte de Ranking și TieBreaker), avansarea în 

competiție, premii jurizate, reguli despre Robot și reguli generale despre competiție. 

4.2 Descrierea jocului 

 

4.2.1 Povestea jocului  

Lumea transportului trece prin unele dintre cele mai mari schimbări din istorie, totu l în timp ce dezastrele 
naturale, crizele umanitare și lipsa hranei devin din ce în ce mai presante. Dintre toate inovațiile din domeniul 
tehnologiei ce ne sunt inserate în viața de zi cu zi, care ne vor ajuta să transportăm bunuri greu de mutat și să 
rezolvăm aceste provocări globale? 

https://www.youtube.com/watch?v=ryVMeUwv4NA&list=UUkWMXdRQr5yoZRz7gFYyRcw&index=2
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
http://ftc-qa.firstinspires.org/
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Aprovizionarea bunurilor de bază este necesară pentru cultivarea unei lumi mai sigure și mai echitabile. Acest 
lucru, însă, poate fi destul de complicat. Lumea noastră se bazează pe un sistem de transport robust pentru a 
aduce bunurile esențiale în mâinile celor care chiar au nevoie de ele și pentru a-i salva pe cei aflați în pericol. 
Când rețelele noastre de transport devin mai eficiente și mai răspândite, oamenii, animalele și viețile noastre 
devin mai bune. 

Viitorul transportului ajutorului la cei nevoiași se bazează pe invenția soluțiilor creative, ghidată de 

recunoașterea ineficiențelor, a inechităților și a deciziilor pe care le luăm bazate pe acestea.  

Vom putea lucra împreună pentru a veni cu o soluție în această cursă împotriva timpului? Doar timpul ne poate 

spune. O lume mai bună și mai sigură este posibilă. 

4.2.2 Prezentare generală a jocului  

Bun venit la FREIGHT FRENZYSM prezentat de Raytheon Technologies. Meciurile sunt jucate pe un Teren de 

Joc configurat inițial așa cum este ilustrat în Figura 4.3-1. Scopul jocului este de a cumula un Punctaj mai mare 

decât cealaltă Alianță prin completarea sarcinilor de mai jos. 

 

Meciul incepe cu o Perioada Autonomă de 30 de secunde în care Roboții operează folosind doar instrucțiuni 

pre-programate și informații transmise de senzori. În timpul Perioadei Autonome, Echipele câștigă puncte: 

Livrând Cutii Pre-Încărcate într-un nivel ales aleatoriu al Alliance Shipping Hub-ului. Echipele pot opta să 

folosească Rața plasată pe teren sau Team Shipping Element-ul care va acorda mai multe puncte când 

Freight-ul este livrat pe nivelul corect al Alliance Shipping Hub-ului. Echipele primesc puncte și pentru 

Navigarea în Storage Unit sau în Warehouse, Punctarea Freight-ului în Storage Unit sau în Alliance Shipping 

Hub și Livrarea Rațelor pe Podeaua Terenului de Joc prin intermediul Caruselului. 

 

Perioada Controlată de Șoferi urmează după Perioada Autonomă și durează două minute. Echipele obțin 

puncte pentru colectarea de Freight din Warehouse și Punctarea Freight-ului în Storage Unit sau în Alliance 

Shipping Hub. 

 

Ultimele 30 de secunde ale Perioadei Controlate de Șoferi reprezintă End Game-ul. Pe lângă activitățile de 

Punctare din Perioada Controlată de Șoferi listate mai sus, Echipele pot Livra Rațe pe Terenul de Joc. Dacă 

Team Shipping Element-ul nu a fost introdus în timpul configurării de Înaintea Meciului, Echipele pot acum să 

își Livreze Team Shipping Element-ul. Team Shipping Elementul poate fi folosit pentru a da Cap la Alliance 
Shipping Hub. O Echipă va obține puncte de Echilibru dacă Alliance Shipping Hub-ul este Echilibrat. 

 

4.2.3 Tehnologia implementată  

Fiecare joc vine cu propriul set de provocări tehnologice. În FREIGHT FRENZY există multiple moduri în care 
Echipele se pot utiliza de tehnologie pentru a-i asista în provocări. Echipele pot folosi tehnologia incorporată 

sau pot veni cu propriile lor soluții pentru a completa provocările. 

În acest sezon, provocările includ:   

1. Identificarea obiectelor  

a. Robotul își poate folosi propriul sistem de control pentru a identifica un obiect plasat pe una 

dintre cele trei locații ale Codului de Bare. Localizarea corectă a obiectului și, ulterior, 

amplasarea Cutiei Pre-Încărcate pe Nivelul de Punctare corespunzător va obține echipei puncte 

bonus.  
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b. Echipele pot folosi tehnologia TensorFlow incorporată pentru a identifica obiectul standard, o 

Rață galbenă, dar Echipele care pot antrena tehnologii ca TensorFlow sau care pot folosi 

senzori mai tradiționali pentru a-și identifica Team Shipping Element-ul vor obține mai multe 

puncte.   

2. Navigarea terenului  

a. Echipele pot folosi Imaginile de Navigație împreună cu software-ul incorporat de procesare a 

imaginilor, Vuforia, și o cameră pentru a ajuta în localizarea robotului pe teren. Acest lucru este 

folositor în special în Perioada Autonomă.  

3. Folosirea Senzorilor  

a. Echipele pot folosi senzori pe Robot pentru a ajuta cu identificarea Cutiilor, întrucât există trei 

tipuri de Cutii cu greutăți diferite în Warehouse.  

Pentru mai multe resurse despre tehnologiile disponibile puteți vizita https://github.com/FIRST-Tech-Challenge.   

  

https://github.com/FIRST-Tech-Challenge
https://github.com/FIRST-Tech-Challenge
https://github.com/FIRST-Tech-Challenge
https://github.com/FIRST-Tech-Challenge
https://github.com/FIRST-Tech-Challenge
https://github.com/FIRST-Tech-Challenge
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4.3 Ilustrații ale Terenului de Joc   
Următoarele ilustrații identifică Elementele de Joc și oferă o înțelegere vizuală a jocului. Echipele trebuie să 

consulte site-ul andymark.com/FTC pentru dimensiunile exacte ale Elementelor de Joc. Documentele oficiale 

ale Terenului de Joc, inclusiv Ghidul Oficial de asamblare a Terenului, sunt disponibile pe site-ul 

https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info. Vă rugăm să rețineți: următoarea 
ilustrație arată Terenul de Joc cu perimetrul de pereți opțional drept Marginea a Terenului de Joc.     

  

Figure 4.3-1 – Vedere izometrică a Terenului de Joc 

   

https://andymark.com/FTC
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
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   Figure 4.3-2 – Vedere de sus a Terenului de Joc  

4.4 Definițiile jocului  
Următoarele definiții și termeni sunt utilizate în FREIGHT FRENZY℠. Definițiile sunt scrise cu majuscule și italic 

în manual.   

Shipping Hub-ul Alianței (Alliance Shipping Hub) – Un Element de Joc Specific Alianței cu trei (3) Niveluri. 

Există un (1) Alliance Shipping Hub. Cele trei (3) Niveluri sunt (dimensiunile sunt aproximative):  

a) Nivelul 1: diametru de 18 inch (457 mm) la 3 inch (76.2 mm) înălțime față de Podeaua Terenului 

de Joc. 

b) Nivelul 2: diametru de 15 inch (381 mm) la 8.5 inch (215.9 mm) înălțime față de Podeaua 

Terenului de Joc. 

c) Nivelul 3: diametru de 12 inch (305 mm) la 14.75 inch (374.6 mm) înălțime față de Podeaua 

Terenului de Joc. 

Careul Alianței (Alliance Station) – Zona repartizată Echipei aflată lângă Terenul de Joc, în care trebuie să 

se afle Șoferii și Antrenorul în timpul unui Meci.  

Zonă (Area) - Spațiul definit de proiecția verticală a marginii exterioare a graniței unei regiuni (de 
exemplu, bandă, Zonă de Punctare, Marginea Terenului de Joc). Elementul de graniță (bandă, marcaje 
etc.) este considerat că face parte din Zonă la determinarea Interiorului și Exteriorului acesteia. 
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Perioada autonomă (Autonomous Period) - O perioadă a Meciului de treizeci de secunde în care Robotul 

funcționează și reacționează la informațiile de la senzori și la comenzile pre-programate de către Echipă pe 

sistemul de control al Robotului. Controlul uman asupra Robotului nu este permis în acest timp.  

Echilibrat / Dezechilibrat (Balanced / Unbalanced) – Un Shipping Hub este Echilibrat când este Susținut 

Complet de Podeaua Terenului de Joc și doar baza bombată a Shipping Hub-ului atinge Podeaua Terenului 

de Joc. Altfel, acesta este Dezechilibrat.  

Cod de Bare (Barcode) – Cele două locații pe Podeaua Terenului de Joc care constă în trei pătrate de bandă 

adezivă fiecare, unde o Rață sau Team Shipping Element este plasat în configurarea dinaintea Meciului. 

Barieră (Barrier) – Un obstacol pe Terenul de Joc de aproximativ 1 inch (25.4mm) înălțime si 5.5 inch (139.7 
mm) lățime care nu aparțin și nu formează nicio Zonă.  

Cap / Capping – Plasarea unui Team Shipping Element în vârful unei țevi a Alliance Shipping Hub-ului. 

Carusel (Carousel) – Caruselul se găsește în colțul Terenului de Joc pe partea opusă Warehouse-ului. Există 
un (1) Carusel. Caruselul nu este alimentat și poat fi rotit de Robotul de pe Terenul de Joc doar conform 
descrierii din Secțiunea 4.5. Componentele Caruselului sunt:  

a) Platforma (Platform) – Porțiunea rotativă a Caruselului folosită pentru a Livra Rațe și Team Shipping 

Element-uri în Terenul de Joc. 

b) Margine (Rim) – Suprafața verticală de pe marginea Platformei unde contactul cu Roboți este permis. 

c) Sweeper Plate – Partea staționară a Caruselului cu care Rața sau Team Shipping Element-ul fac 

contact pentru a cădea de pe Platformă în Terenul de Joc. 

Antrenor (Coach) – Un membru al Echipei, elev sau mentor, desemnat drept consultantul Drive Team-ului în 

timpul Meciului. 

Competition Area – Zona în care Terenul de Joc este localizat.  

Control (Control / Controlling) – Un obiect este considerat a fi controlat de un Robot dacă obiectul 
urmează mișcarea Robotului. Obiectele Controlate de un Robot sunt considerate a face parte din Robot. 
Vezi Posesia pentru a afla despre un termen înrudit. Exemplele includ, dar nu se limitează la: 

a) Păstrarea în Robot a unul sau mai multe Elemente de Joc.  

b) Elementele de Joc Lansate sunt considerate Controlate până cand acestea fac contact cu altceva 

decât Podeaua Terenului de Joc sau se opresc din mișcare. Vezi definiția Lansării mai jos.   

c) Herding-ul Elementelor de Joc este considerat Control. Vezi definiția Herding mai jos. 

d) Încolțirea a unul sau mai multe Elemente de Punctare in contact cu un Element de Joc sau Margine a 

Terenului de Joc în scopul de a le proteja. Vezi definiția Încolțirii mai jos. 

Exemple de interacțiuni cu Elementele de Joc care nu sunt Controlate includ, dar nu se limitează la:  

e) Plowing-ul Elementelor de Joc nu este considerat Control. Vezi definiția Plowing mai jos. 

f) Contactul Inadvertent cu un Element de Joc Lansat ce a ricoșat din Podeaua Terenului de Joc sau un 

Robot. Vezi definiția Inadvertent mai jos. 
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Livrare / Livrat (Deliver / Delivered) – Introducerea unei Rațe sau a unui Team Shipping Element în Terenul 

de Joc. O Livrare regulamentară urmează pașii: 

a) Drive Team-ul plasează o Rață sau un Team Shipping Element pe Platforma Caruselului Complet în 

Interiorul părții dinspre Drive Team a Sweeper Plate-ului. Rața sau Team Shipping Element-ul trebuie 

să fie în contact cu Sweeper Plate-ul; apoi   

b) Robotul rotește Platforma Caruselului; apoi 

c) Sweeper Plate-ul lovește Rața sau Team Shipping Element-ul iar acesta cade de pe Carusel pe 

Podeaua Terenului de Joc.   

Dezactivat (Disable / Disabled) – Un Robot care nu mai este activ pentru restul Meciului din cauza unei 

defecțiuni.  

Echipa de Șoferi (Drive Team) – Până la trei (3) reprezentanți: doi (2) Șoferi și un (1) Coach din aceeași 

Echipă.   

Șofer (Driver) – Un elev din învățământul pre-universitar, membru al Echipei, responsabil pentru operarea și 

controlarea Robotului și identificat prin purtarea unei insigne "Driver" sau un ecuson de identificare oferit de 

către organizatorii turneului.  

Perioada Controlată de Șoferi (Driver-Controlled Period) – perioada a Meciului de două (2) minute în care 

Driverii controlează Robotul.  

Driver Station – Hardware și software furnizat de FIRST folosite de către Drive Team pentru a-și controla 

Robotul în timpul unui Meci. O descriere detaliată a Driver Station-ului se afla in Game Manual Part 1 – 

Evenimente Remote. 

End Game – End Game-ul este o perioadă de timp formată din ultimele treizeci de secunde ale Perioadei 

Controlate de Șoferi. 

Sfârșitul Perioadei / Meciului (End of the Period/Match) – Momentul în care cronometrul Meciului ajunge 

la 2:00 pentru Perioada Autonomie sau la 0:00 pentru Perioada Controlată de Șoferi care coincide cu 

începutul sunetului care desemnează Sfârșitul Perioadei.  

Personalul de Teren (Field Personnel) – Personalul ales de către Echipă pentru a rula un Meci oficial 

remote. Activități pe care Personalul de Teren ar putea să le întreprindă includ pregătirea Terenului de Joc 

pentru un Meci, randomizarea Codului de Bare, ținerea Scorului, rularea sistemul de punctare din cloud și 

oferirea de asistență tehnică Drive Team-ului în timpul perioadei de Înaintea Meciului. O persoană poate 

îndeplini mai multe roluri. Echipele pot selecta pe oricine în afară de membrii Drive Team pentru a fi 

Personalul de Teren. Unele roluri îndeplinite de Personalul de Teren necesită cunoștinte speciale. De 

exemplu, persoana care punctează Meciul ar trebui să poată să își aducă aminte regulile și Penalizările în 

timp real când se uită la Meci.  

Freight – Freight consistă în Cargo, Cutii și Rațe. 

a) Cargo – bile cu diametrul de 2.75 inch (69.9 mm) și masa de 1.18 oz. (33.5 grame). Cantitate: Zece 

(10) 

b) Cutii – cuburi cu latura de 2 inch (50.8 mm). Acestea sunt de patru (4) tipuri:   

i. Pre-Încărcate – 1.79 oz (50.5 grame). Cantiate: Două (2) 
ii. Ușoare – 1.79 oz (50.5 grame). Cantiate: Treisprezece (13) 

https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
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iii. Medii – 3.28 oz (93.1 grame). Cantiate: Zece (10) 

iv. Grele - 4.78 oz. (135.4 grame). Cantiate: Cinci (5) 

c) Rațe – rațe cauciucate de dimensiuni 2.125 inch x 2.0 inch x 2.0 inch (54.0 mm x 50.8 mm x 50.8 mm), 

cântărind 0.56 oz. (15.8 grame). Cantitate: Zece (10) 

Element de Joc (Game Element) – Orice element cu care interacționează Robotul. Elemente de Joc pentru 

acest an includ: Alliance Shipping Hub-ul, Caruselul, Team Shipping Element-urile și Freight. 

Herding – Împingerea Elementelor de Joc înspre o locație sau într-o direcție dorită, care oferă un avantaj 
strategic dincolo de mișcarea Robotului pe Terenul de Joc. Vezi definiția Plowing mai jos.  

Înăuntru / Complet Înăuntru (In (Inside) / Completely In (Completely Inside)) – Un obiect care a trecut 

de verticala (de exemplu la un unghi drept față de Podeaua Terenului de Joc) marginii graniței unei Zone 

definite este Înăuntrul Zonei. Un obiect care se află în întregime după verticala marginii graniței unei Zone 

definite este complet în interiorul Zonei. Elementul de graniță (bandă, perete, marcaje etc.) este considerat 

că face parte din Zonă pentru a determina Interiorul și Exteriorul acesteia, dacă nu este altfel specificat. 

Inadvertent – Un efect advers neintenționat al unei acțiuni permise ale Robotului. Acțiuni ale Robotului care 

nu sunt forțate sau neașteptate, bazate pe comenzi din software nu sunt considerate Inadvertente.6 

Fără Consecințe (Inconsequential) – Un rezultat care nu influențează Punctajul sau jocul. 

Aruncare/Lansare (Launching) – Propulsarea Elementelor de Joc cu suficientă forță astfel încât acestea 

să se poată mișca independent față de Robot. Miscarea datorată gravitației nu este Aruncare. 

Zona de Încărcare (Loading Dock) – O Zonă nemarcată înafara Terenului de Joc între Perimetrul Terenului 

de Joc și Careul Alianței. 

Meci (Match) – Un Meci constă dintr-o Perioada Autonoma de treizeci (30) de secunde, o perioadă de 

tranziție de opt (8) secunde, urmată de Perioadă Controlată de Șoferi ce durează două (2) minute, pentru un 

timp total de două minute și treizeci și opt de secunde (2:38).   

Manager de Meci – Orice persoană selectată de către Echipă pentru a supraveghea un Meci oficial și 

Personalul Competiției. Managerul de Meci nu poate face parte din Drive Team.  

Navigare (Navigating) – O sarcină a Perioadei de Autonomie în care un Robot este Parcat În sau Complet 

În o anumită Zonă. 

Imagini de Navigație (Navigation Target) – două (2) imagini unice montate pe Peretele Terenului de 
Joc. Imaginile sunt tipărite pe hârtie de dimensiune standard letter, 8 ½-inch x 11-inch (216 mm x 279 
mm) sau A4 (210 mm x 297 mm). Pentru locații detaliate puteți citi Field Setup Guide-ul oficial, precum 

și Anexa F pentru locații generale ale imaginilor. 

Nu pe / Complet nu pe (Off / Completely Off) – Nu este în contact fizic sau Susținut de către un 
obiect, suprafață etc. Obiectele care sunt “Off”, de asemenea, sunt considerate Complet “Off”. 

Pe / Complet Pe (On / Completely On) – Un obiect care este în contact fizic și cel puțin parțial Susținut de 

un obiect, o suprafață etc. este considerat Pe. Un obiect care este în întregime susținut de un obiect, 

suprafață etc. este Complet Pe.  

Afară (Out / Outside) – Un obiect care nu a intrat în nicio parte a unei Zone este Înafara Zonei. 
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Parcat (Park / Parked) – Starea în care un Robot este nemișcat. 

Penalizare (Penalty) – Consecință impusă pentru încălcarea unei reguli sau proceduri, identificată de către 
un arbitru. Când se aplică o Penalizare, punctele vor fi scăzute din Punctajul Alianței care a suportat 

Penalizarea. Penalizările sunt împărțite în Penalizări Minore și Penalizări Majore. 

Terenul de joc (Playing Field) – Zona care include terenul de 12 ft. x 8 ft. (3.66 m x 2.44 m) unde 
toate Elementele de Joc sunt localizate și Robotul joacă Meciuri. Există două variante oficiale 
echivalente ale Terenului de Joc: roșu și albastru, fiecare fiind o imagine în oglindă a celeilalte. 

Marginea Terenului de Joc (Playing Field Boundary) – O linie de banda adezivă sau un perete care 
marchează Zona în care Robotul operează.  

Deteriorarea Terenului de Joc (Playing Field Damage) - modificarea fizică a unui Element de Joc sau a 

Terenului de Joc care afectează jocul. 

Podeaua Terenului de Joc (Playing Field Floor) - suprafața Zonei din interiorul Marginii Terenului de Joc. 

Plowing – Contact Inadvertent cu Elemente de Joc aflate în calea Robotului în timp ce se mișcă pe Terenul 

de Joc și care nu aduce alte avantaje înafara acestei mișcări a Robotului. Vezi și Herding mai sus. 

Posesie (Possess / Possessing) – Un obiect este in Posesia unui Robot dacă pe măsură ce Robotul se 

mișcă sau își schimbă orientarea (de exemplu, se mișcă înainte, se întoarce, înapoi, se învârte pe loc), 
obiectul rămâne în aproximativ aceeași poziție față de Robot. Obiectele în Posesia unui Robot sunt 

considerate a fi controlate și fac parte din Robot. Consultați și Control (Control / Controlling). 

Pre-Încărcat (Pre-Load) – Un Element de Joc care este poziționat de către Drive Team în timpul pregătirii 

dinainte de Meci, astfel încât atinge un Robot sau este în Posesia unui Robot la începutul Perioadei 

Autonome.  

Robot (Robot) – Orice mecanism care a fost construit pentru a participa la provocarea jocului și 
respectă regulile Robotului din Game Manual Part 1 – Evenimente Remote Secțiunea 7. 

Scorul / Punctarea (Score / Scoring) – Un Robot câștigă puncte prin interacțiunea cu Elemente de Punctare 

și Parcarea în anumite Zone ale Terenului de Joc. Elementele de Punctare care încă sunt în contact cu Roboți 

nu sunt Punctate, cu excepția cazurilor din Secțiunile 4.5 și 4.6.    

Punctajul este determinat în una din cele trei metode: “Punctat Live”, “Punctat la Sfârșitul Perioadei”, și 
“Punctat la Repaus”. Metoda de Punctare pentru fiecare sarcină Punctată este precizată în descrierea 

sarcinii în Secțiunea 4.5.  

Punctat Live: Sarcina este Punctată în momentul în care este îndeplinită, adică criteriile sunt 

îndeplinite.   

Punctat la Sfârșitul Perioadei: Sarcina este Punctată în funcție de poziția Robotului sau 
Elementului de Punctare la Sfârșitul Perioadei. 

Punctat la Repaus: Sarcina este Punctată în funcție de poziția Robotului sau Elementului de 
Punctare când întregul teren este la repaus, după Sfârșitul Perioadei. 

Elemente de Punctare (Scoring Elements) – Obiecte pe care Robotul le manipulează pentru a câștiga 

puncte pentru Echipa lor. Elementele de Punctare pentru FREIGHT FRENZY sunt Freight și un Team 

Shipping Element. 

https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
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Storage Unit – O Zonă de Punctare de aproximativ 22.75 inch x 22.75 inch (57.8 cm x 57.8 cm) unde 

Robotul poate pune Freight. Storage Unit-ul se află înspre latura publicului a Terenului de Joc. 

  

Susținere / Susținere Completă (Support / Supported / Completly Supported) – Un obiect (ex: Robot, 
Element de Punctare, Element de Joc) este susținut de un alt obiect dacă al doilea obiect susține cel puțin o 
parte din greutatea primului obiect. Dacă al doilea obiect susține toată greutatea primu lui obiect, acesta din 
urmă este complet susținut.  

Echipă (Team) – Mentorii, suporterii și elevii din învățământul pre-universitar afiliați cu o entitate înregistrată 
în FIRST și înscrisă în competiție.  

Team Shipping Element – O componentă creată și produsă de Echipă ce poate fi folosită în Meci. O 

definiție mai detaliată a Team Shipping Element-ului poate fi găsită în secțiunea XXX a Game Manual Part 1 

- Evenimente Remote. 

Tile – Un pătrat de covor din spumă de aproximativ 24 inch x 24 inch (610 mm x 610 mm). 

Warehouse – O Zonă a Terenului de Joc de aproximativ 43.5 inch x 43.5 inch (110.5 cm x 110.5 cm) ce este 

mărginită pe două laturi de bandă adezivă alba, iar pe celelalte două de Marginea Terenului de Joc. 

Operațiunile Warehouse-ului – Un Robot trebuie să realizeze următoarele acțiuni pentru a scoate un Freight 

din Warehouse: 

a) Începe Complet Înafara Warehouse-ului, apoi 

b) Intră Complet În Interiorul Warehouse-ului, apoi  

c) Colectează un (1) Freight, apoi 

d) Iese Complet Înafara Warehouse-ului cu Freight-ul colectat  

Avertizare (Warning) – Avertizările se aplică întregii Echipe. Acestea nu au vreun efect asupra Scorului 

Echipei. Acțiunile individuale ale unui membru al unei Echipe vor cauza un Avertisment pentru întreaga 

Echipă.  

4.5 Jocul  
Înainte de începutul Meciului, Drive team-ul își pregătește Robotul conform descrierilor din secțiunea 4.5.1. 

Meciurile sunt alcătuite din perioade ce durează două minute si jumătate în total. Meciul începe cu o perioadă 

de 30 de secunde numită Perioada Autonomă, urmată de o perioadă de două minute numită Perioada 

Controlată de Șoferi. Ultimele 30 de secunde din Perioada Controlată de Șoferi se numește End Game. 

4.5.1 Înaintea Meciului  

1) Personalul de Teren configurează Terenul de Joc așa cum este descris în Figura 4.3-1.   

a) O (1) Cutie Pre-Încărcată este plasată la poziția de început a Robotului pentru a fi Pre-Încărcate 

de către Drive Team. 

b) Freight-ul rămas (Cargo, Cutii Ușoare, Cutii Medii, Cutii Grele) este plasat în Warehouse așa 

cum este descris în Anexa B.   

c) Alliance Shipping Hub-ul este plasat în pozițiile lor de început. 
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d) Zece (10) Rațe sunt plasate astfel: 

i. O (1) Rață este plasată pe Carusel în contact cu suprafața verticală exterioară a 
Sweeper Plate-ului. Vezi Anexa B-4 pentru poziție și orientare.  

ii. O (1) Rață este plasată pe pătratul din mijloc al fiecărui Cod de Bare. Vezi Anexa D 

pentru poziție și orientare.  

iii. Rațele rămase sunt plasate În Loading Dock-ul Alianței.   

2) Drive Team-urile își plasează roboții pe Terenul de Joc cu următoarele constrângeri: 

a)  Locația de Început 

i. Drive Team-ul alege locația de plecare a Robotului.  

ii. Robotul și Cutia Pre-Încărcată a acestuia trebuie așezate Complet În Interiorul  

Marginii Terenului de Joc.  

iii. Drive Team-ul trebuie să iși așeze Robotul atingând Marginea Terenului de Joc 

adiacent Careului Alianței, în orice orientare.  

iv. Robotul nu poate începe din Warehouse, atingând un Carusel sau Pe o Barieră.   

b) Freight Pre-Încărcat – Un Robot trebuie să Pre-Încarce exact o (1) Cutie Pre-Load.  

c) Team Shipping Element – Drive Team-ul care dorește sa folosească Team Shipping 
Element-ul are două opțiuni:  

i. Team Shipping Element-ul poate fi plasat în Loading Dock sau  

ii. Team Shipping Element-ul poate fi plasat în locul Raței de pe pătratul din mijlocul 

Codului de Bare, Rața fiind mutată în Loading Dock.   

d) Op Mode – Drive Team-urile folosesc dispozitivul Android Driver Station astfel:  

i. Selectează un Op Mode Autonom. Dacă Echipa nu are un Op Mode Autonom, atunci 

poate sări acești pași.  

 
ii. Cronometrul de 30 de secunde trebuie să rămână activ.  

 

iii. Apasă butonul „Init” pe Driver Station.  

 
iv. Drive Team-ul nu are voie să atingă Drive Station-ul sau controlerele până la încheierea 

Perioadei Autonome, cu excepția unei atingeri pentru a porni Op Mode-ul Autonom pe 
ecranul Driver Station-ului.   

3) Odată ce Managerul de Meci dă semnalul de set-up complet:   

a) Drive Team-ul nu mai poate atinge Robotul până la încheierea Meciului.  

b) Driver Team-ul nu poate atinge Driver Station-ul sau controlerele lor până la încheierea 

Perioadei Autonome. Excepție fac folosirea Driver Station-ului pentru pornirea programului 

Autonom sau Dezactivarea Robotului în cazul în care arbitrul cere aceasta.   
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c) După ce configurarea Robotului este gata, Personalul de Teren va randomiza terenul într-una 

din cele 3 configurații alese de sistemul de scoring sau cu un zar aruncat, așa cum arată Anexa 

D. Personalul de Teren va încerca să mențină orientarea Team Shipping Element-ului aceeași 
ca cea în care a fost pus pe teren de către Drive Team.  

4.5.2 Perioada Autonomă 

Meciul începe cu o perioadă autonomă de treizeci (30) de secunde în care Robotul este operat numai prin 

instrucțiuni pre-programate. Echipa nu are voie să controleze comportamentul Robotului folosind Driver 

Station-ul sau orice alte acțiuni în perioada autonomă. Driver Station-ul este plasat într-o locație inaccesibila în 

timpul Perioadei Autonome, astfel încât sa fie evident că nu există control uman asupra Robotului. Singura 

excepție este de a permite Drive Team-ului să își pornească Robotul cu comenzi de „start” emise prin 

atingerea ecranului Driver Station-ului. Echipa trebuie să utilizeze cronometrul încorporat de treizeci de 

secunde.  

După o numărătoare inversă a Personalului Terenului, începe Perioada Autonomă. Drive Team-ul poate 

emite o comandă de pornire a robotului cu dispozitivul Android Driver Station pentru a rula Op Mode-ul 

Autonom care a fost inițializat în timpul configurării de Înaintea Meciului. Nerespectarea acestei proceduri 

poate supune Echipa la o Penalizare, așa cum este specificat în regulile de joc din secțiunea 4.6.2. Drive 

Team-ul nu este obligat să înceapă să execute un Op Mode în perioada autonomă.  

În timpul Perioadei Autonome, Drive Team-ul nu poate pune Rațe sau Team Shipping Element-ul Pe 

Carusel.  

Punctele pentru Perioada Autonomă sunt Acordate la Repaus pentru următoarele sarcini:   

1) Carusel – Livrarea Raței care se află pe Carusel valorează zece (10) puncte.  

2) Navigare –    

a) Robotul Parcat În Alliance Storage Unit valorează trei (3) puncte.   

b) Robotul Parcat Complet În Storage Unit valorează șase (6) puncte.  

c) Robotul Parcat În Warehouse valorează cinci (5) puncte.   

d) Robotul Parcat Complet În Warehouse valorează zece (10) puncte.  

3) Freight – Robotul câștigă puncte punând Freight astfel:   

a) Fiecare Freight pus Complet În Storage Unit-ul Alianței valorează două (2) puncte.  

b) Fiecare Freight pus Complet Pe Alliance Shipping Hub, indiferent de Nivel, valorează șase (6) 

puncte.   

4) Bonus de Autonomie – Un Robot câștigă zece (10) puncte pentru punerea Cutiei Pre-Încărcate pe 

Nivelul Alliance Shipping Hub-ului (1, 2, sau 3) ce corespunde poziției randomizate a Codului de Bare 

(1, 2, sau 3). Un Robot câștigă doar un bonus, pentru propria Cutie Pre-Încărcată.  

a) Un Robot care folosește Rața pentru a detecta Nivelul correct câștigă zece (10) puncte.  

b) Un Robot care folosește Team Shipping Element-ul pentru a detecta Nivelul corect câștigă 

douăzeci (20) de puncte.  
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4.5.3 Perioada condusă de șoferi  

Imediat după sfârșitul perioadei Autonome, Drive Team-ul are cinci (5) secunde plus o numărătoare inversă „3-

2-1-go” pentru a-și pregăti Driver Station-ul pentru începutul Perioadei Controlate de Șoferi de 120 de 

secunde. La auzirea cuvântului  „Go”, perioada Controlata de Șoferi începe, iar Drive Team-ul apasă butonul 
de pornire al Driver Station-ului pentru a relua jocul Meciului.  

În timpul Perioadei Controlate de Șoferi Caruselul nu poate fi rotit până în End Game.  

Sarcinile din Perioada Controlată de Șoferi sunt Punctate la Repaus:  

1) Freight –   

a) Fiecare Freight Punctat Complet În Storage Unit valorează un (1) punct.  

b) Fiecare Freight Punctat in Shipping Hub valorează două (2) puncte dacă este Complet Pe 

primul Nivel, patru (4) puncte dacă este Complet Pe al doilea Nivel și șase (6) puncte dacă 

este Complet Pe al treilea Nivel.  

4.5.4 End Game  

Ultimele 30 de secunde ale Driver-Controlled Period se numesc End Game. Sarcinile din timpul Perioadei 

Controlate de Șoferi se punctează si in timpul End Game-ului. Sarcinile de End Game, cu excepția Parcării și 

Echilibrării Shipping Hub-ului, începute înaintea începerii perioadei de End Game vor primi zero (0) puncte 

pentru acele sarcini.   

Sarcinile de End Game Scored at Rest.  

1) Livrarea Rațelor și a Team Shipping Element-ul – Fiecare Rață sau Team Shipping Element Livrat 

pe Podeaua Terenului de Joc valorează șase (6) puncte.    

2) Starea Shipping Hub-ului – Dacă un Alliance Shipping Hub este Echilibrat atunci Echipa câștigă zece 

(10) puncte.  

3) Parcarea –  

a) Robotul Parcat În Warehouse câștigă trei (3) puncte.  

b) Robotul Parcat Complet În Warehouse câștigă trei (3) puncte.  

4) Capping – Un Team Shipping Element care este Complet Susținut de tubul din centrul Alliance 

Shipping Hub-ului deasupra Nivelului 3 Capped, Alianța câștigă cincisprezece (15) puncte. Maximum un 

Team Shipping Element poate fi punctat de o Echipă. 

4.5.5 După Meci  

După meci, Personalul de Teren va finaliza Scorul. Managerul Meciului va semnala Drive Team-ului să intre pe 

Terenul de Joc pentru a-și recupera Robotul și Team Shipping Element-ul. Drive Team-ul trebuie sa returneze 

orice Elemente de Joc care se află în Posesia Robotului. Personalul de Teren va reseta și pregăti terenul 

pentru Meciul următor.  

4.5.6 Penalizări  

Punctele de Penalizare sunt scăzute din Punctajul Echipei la Sfârșitul Meciul. Penalizările Minore scad zece 

(10) puncte per incident. Penalizările Majore scad treizeci (30) de puncte per incident.    
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4.5.7 Flowchart of Match Play  
Următoarea figură prezintă desfășurarea tipică a unui Meci și acțiunile desfășurate pe Dispozitivul Android al 

Driver Station-ului.  

  

4.6 Regulile Jocului  
Jocul este restricționat de regulile de Siguranță (<S#>), de regulile Generale (<G#>) și de regulile Specifice 

Jocului (<GS#>). Alte reguli cărora le trebuie acordată o atenție deosebită sunt regulile privind Robotii, 

regulile de inspecție și regulile turneului definite în Game Manual Part 1 – Evenimente Remote. Încălcarea 
regulilor poate duce la Penalizări, Cartonașe galbene, Cartonașe roșii, Dezactivarea Robotului, sau 

Descalificarea Echipei sau Alianței ofensatoare din Meci sau din turneu. Regulile se aplică tuturor 

perioadelor de joc, cu excepția cazului în care se specifică altfel. Dacă regulile sunt în conflict, regulile de 

Siguranță au prioritate față de toate celelalte reguli și regulile Specifice Jocului au prioritate față de regulile 

Generale. Deciziile oficiale de pe Forumul FIRST Tech Challenge Întrebări și Răspunsuri au prioritate 

față de toate informațiile din manualele de joc.  

Există reguli în Game Manual Part 2 – Evenimente Tradiționale care nu sunt aplicate Echipelor care participă 

remote. Acele reguli au fost scoase din acest manual; cu toate acestea, numerotarea regulilor a fost păstrată 

pentru consistență. Regulile rămase pot avea modificări făcute pentru a acomoda jocul cu un singur Robot.   

4.6.1 Reguli de Siguranță  

<S1> Robot periculos și avarierea Terenului de Joc – Dacă în orice moment funcționarea Robotului este 

considerată periculoasă sau a afectat Terenul de Joc, Robotul poate fi Incapacitat de către Personalul de 
Teren. 

<S2> Extensia Robotului în afara Terenului de Joc – Din motive de siguranță, nicio parte a Robotului nu 

poate atinge ceva aflat în afara Marginii Terenului de Joc. O Penalizare Majoră va fi acordată pentru fiecare  

incident. Consultați definițiile jocului din secțiunea 4.4 pentru o descriere completă a Marginii Terenului de Joc.  

https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
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Scopul acestei reguli nu este acela de a Penaliza o Echipă pentru extinderea accidentală, 

sigură a Robotului în Afara Marginii Terenului de Joc. Extensia Robotului intenționată în Afara 
Terenului de Joc nu este permisă.  

<S3> Echipamentul de protecție – Meciurile nu pot fi jucate până când toți membrii Drive Team nu poartă 

ochelari de protecție autorizați și încălțăminte cu acoperire completă.   

4.6.2 Reguli Generale ale Jocului  
<G1> Tranziția de la Perioada Autonomă la Perioada Controlată de Șoferi – La încheierea Perioadei 

Autonome, Robotul va rămâne într-o stare de repaus. Personalul de Teren nu va intra în teren și nu va atinge 

Robotul de pe teren în timpul tranziției. Sistemul de afișare a scorurilor va furniza indicații vizuale și audio către 

Drive Team pentru a-și ridica Driver Station-ul. După cele 5 secunde, va avea loc o numărătoare inversă 3-2-1, 

iar Perioada Controlată de Șoferi a Meciului va începe.  

<G2> Certificarea Scorului la Sfârșitul Meciului – Scorurile vor fi urmărite de Personalul de Teren pe 

parcursul Perioadei Autonome și Perioadei Controlate de Șoferi ale Meciului. La sfârșitul Meciului, Scorul final 

va fi certificat cât mai repede posibil. O modificare a stării unui Element de Joc sau a unui Robot la sfârșitul 

Meciului după înregistrarea Scorului final nu va schimba un Scor deja înregistrat. Elementele de Punctare nu 

vor fi renumărate după Sfârșitul Meciului cu excepția cazurilor specificate de o Regulă Specifică Jocului.  

<G4> Manipularea Elementelor de Punctare de către Robot – Elementele de Punctare care sunt Controlate 

de un Robot sunt considerate a face parte din Robot, excepție făcând determinarea locației Robotului, sau 

cazuri specificate de o Regulă Specifică Jocului. 

 

 
 

<G5> Robot sau Element de Punctare în două sau mai multe Zone de Punctare – Un Robot sau Elemente 

de Punctare care sunt în două sau mai multe Zone de Punctare câștigă puncte numai de la cea mai valoroasă 

sarcină. Dacă valorile sarcinilor sunt egale, doar o sarcină este punctată.   

<G6> Elemente de Punctare în Contact cu Robots – Elemente de Punctare într-o Zonă de Punctare care 

sunt în contact cu sau Controlate de un Robot nu valorează niciun punct.  

<G7> Eligibilitatea Robotului Incapacitat la punctare – Un Robot Incapacitat nu este eligibil să Puncteze 

sau să câștige puncte pentru restul Meciului. 

<G8> Toleranțele Terenului de Joc – Terenul de Joc și Elementele de Joc pot să aibă toleranțe de până la 

+/- 1,0 inch (25,4 mm). Echipele trebuie să își proiecteze Roboții în concordanță.  

Se așteaptă ca Terenul de Joc și Elementele de Joc oficiale sau DIY să fie fabricate, 
asamblate și configurate folosind un standard ridicat pentru precizia dimensională și a 
locației. Intenția toleranței generoase de +/- 1,0-inch este de a acoperi variațiile de 
dimensiune și locație neintenționate care pot apărea. Toleranța nu este o scuză 
pentru o imprecizie intenționată în construcție sau configurare.  

<G9> Rejucarea Meciului – Odată începute, Meciurile nu pot fi oprite sau rejucate. Comportamentul neașteptat 
al Robotului nu va duce la o rejucare a Meciului. Eșecurile induse de Echipă, cum ar fi condiția bateriilor, erorile 
de sleep ale programului, defecțiunile mecanice, electrice, software sau de comunicații ale Robotului etc. NU 
reprezintă justificări valide pentru rejucarea unui Meci.  
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<G10> Inadvertent și Fără Consecințe - Acțiunile Robotului care încalcă o regulă pot fi considerate, la 

discreția Personalului de Teren, a fi Inadvertente și Fără Consecințe și nu vor fi penalizate.   

<G12> Accesul pe Terenul de joc – Membrii Drive Team-ului nu pot intra în Terenul de Joc pentru niciun alt 

motiv decât să-și plaseze / recupereze Robotul. În timp ce plasează sau recuperează robotul, Echipele nu au 

voie să măsoare, testeze sau ajusteze Elementele de Joc cu excepția acțiunilor permise în Secțiunea 4.5.1. 

Consecințele încălcării acestei reguli sunt:  

a) Penalizare Minora pentru încălcarea regulii in timpul pregătirii Terenului de Joc sau după Sfârșitul 

Meciului.  

b) Penalizare Majora pentru încălcarea regulii în cazul în care aceasta duce la întârzierea începerii 

Meciului.  

Dacă o Echipă consideră că Terenul de Joc nu este aranjat corespunzător 
trebuie să anunțe Personalul de Teren înainte de începerea Meciului. 

<G13> Amplasarea Robotului Înainte de Meci – La începutul unui Meci, Robotul trebuie să fie plasat pe 
Terenul de Joc în conformitate cu secțiunea 4.5.1. Înaintea Meciului din Game Manual Part 2. După ce Robotul 
a fost plasat pe Terenul de Joc, Drive Team-ul trebuie să stea complet în interiorul Careului Alianței.  

<G14> Dimensiunile Inițiale ale Robotului – Înainte de începerea unui Meci, Robotul aflat în locația sa de 

pornire trebuie să nu depășească dimensiunile de 18 inch (457.2 mm) x 18 inch (457.2 mm) x 18 inch (457.2 
mm).   

După începerea unui Meci, Robotul se poate extinde în orice direcție fără limite, cu excepția cazului în care 

este restricționat de regulile Specifice Jocului detaliate în secțiunea 4.6.3.  

<G15> Configurarea/Alinierea Robotului – Echipa își pot alinia Robotul în timpul perioadei de set-up 

dinaintea Meciului dacă fac acest lucru cu componente legale care fac parte din Robot și pot fi resetate pentru 

a se încadra în constrângerea volumului inițial. Un singur membru al Drive Team-ului poate, de asemenea, 

alinia Robotul după ochi, presupunând că el se află lângă Robot și acțiunea să nu întârzie începutul unui Meci. 
O Penalizare Minoră va fi aplicată Alianței pentru încălcarea acestei reguli.   

<G16> Careul Alianței – În timpul unui Meci, Driverii și Coach-ul trebuie să rămână În Interiorul Careului lor.   

a) Drive Team-ul poate sta oriunde în Alliance Station.   

b) Prima încălcare a acestei reguli va duce la primirea unui Avertisment, iar următoare incidente în timpul 
Meciului vor duce la o Penalizare Minora. Părăsirea careului din motive de siguranța nu va primi o 
Penalizare sau un Avertisment.  

Intenția aceste reguli este de a preveni membrii Drive Team-ului din a pleca din careul propriu în 
timpul unui meci pentru a obține un avantaj. De exemplu, trecerea în altă parte a Terenului  de 
Joc pentru o vizibilitate mai bună, intrarea în Teren etc. Simpla încălcare a planului Careului în 
timpul cursului normal de joc nu este considerată o Penalizare. 

  

<G17> Scoaterea Robotului din Teren Post-Meci – Robotul trebuie proiectat astfel încât să permită 

îndepărtarea ușoară a Elementelor de Joc din Robot după Meci. De asemenea, Robotul ar trebui să poată fi 
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eliminat din Terenul de Joc fără întârzieri inutile și fără a afecta Terenul de Joc. O Penalizare Minoră va fi data 

pentru încălcarea acestei reguli.  

Scopul acestei reguli este de a avea o înlăturarea rapidă a Robotului de pe Terenul de Joc în 
urma unui Meci. Este așteptat de la Drive Team să-și pregătească Robotul pentru Meci și 
apoi să-l scoată din Terenul de Joc rapid și în siguranță. Eforturile Drive Team-ului de a 
întărzia, în mod intenționat sau neintenționat, startul unui Meci sau resetarea Terenului de Joc 

nu sunt permise. Exemplele includ, dar nu se limitează la:  

1) A nu reuși să părăsiți Terenul de Joc după ce ați fost rugați de Personalul de Teren.  
2) A nu reuși să luați Driver Station-ul în timp util. 

 

<G18> Începerea Prematură a Jocului – Un Robot care începe să joace (perioada Autonomă sau Controlată 

de Șoferi) înainte de începerea Perioadei de Meci primește o Penalizare Minoră. Arbitrii au opțiunea de a emite 

o Penalizare Majoră în locul Penalizării Minore, dacă începutul prematur oferă drept rezultat un avantaj 

competitiv Echipei inculpate. 

<G19> Începerea întârziata a Perioadei Autonome – O Echipă care își pornește Op Mode-ul Autonom al 

Robotului cu întârziere va primi o Penalizare Minoră. Arbitrii au opțiunea de a emite o Penalizare Majoră în 

locul Penalizării Minore, în cazul în care întârzierea începutului oferă drept rezultat un avantaj competitiv 

Alianței inculpate.  

<G20> Acțiunile Robotului la Sfârșitul Perioadei –   

a) Robotul trebuie să fie Parcat la Sfârșitul Perioadei Autonome și Perioadei Controlate de Șoferi. Un 

Robot care nu este parcat la finalul „sunetului de joc” va primi o Penalizare Minoră și acțiunile acestuia 

nu vor fi luate în considerare în Punctajul Echipei. Drive Team-ul ar trebui sa facă tot posibilul pentru a 

termina jocul odată cu începutul semnalului sonor de final de Perioadă. Arbitrii au dreptul de a acorda o 

Penalizare Majora in loc de una Minoră, in cazul in care întârzierea finalului oferă drept rezultat un 

avantaj competitiv (altul decât Punctarea) Echipei inculpate.   

b) Sacrinile care au fost începute inainte de Sfârșitul Perioadei sunt eligibile pentru a fi Punctate, cu 

excepția cazurilor interzise de o regulă Specifică Jocului.   

c) Acțiunile de Punctare ale Robotului care au loc după anunțarea Finalului Perioadei Autonome și înainte 
de începerea Perioadei Controlate de Șoferi nu se iau în calcul pentru Scorul Perioadei Autonome sau 
Controlate de Șoferi.   

<G21> Controlul Robotului în timpul Perioadei Autonome – În timpul Perioadei Autonome, Drive Team-ul 

nu poate controla ori interacționa, direct sau indirect, cu Robotul sau Driver Station-ul. Oprirea prematură a 

Robotului în timp ce execută codul autonom nu este permisă, cu excepția cazurilor de siguranță personală sau 

a echipamentului, iar sarcinile îndeplinite datorită acestei opriri nu vor fi considerate în Scor. O Penalizare 

Majoră va fi aplicată pentru încălcarea acestei reguli. Echipele care își opresc Robotul în Perioada Autonomă 

pot participa în Perioada Controlată de Șoferi dacă aceasta se poate face în siguranță.   

<G22> Interacțiunile dintre Drive Team și Terenul de Joc sau Robotul – În timpul unui Meci, Șoferilor  și 

Coach-ilor li se interzice să facă contact cu Terenul de Joc, cu orice Robot, sau cu orice Element de Joc, cu 

excepția cazurilor permise de o regulă Specifică Jocului. Primul contact va duce la un Avertisment, repetarea 

acestuia în timpul competiției rezultând într-o Penalizare Minoră. Contactul care afectează Scorul și / sau jocul 

va duce la o Penalizare Majoră. Contactul cu Terenul de Joc, un Element de Joc sau un Robot din motive de 

siguranță nu va duce la un Avertisment sau o Penalizare.   
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De exemplu, un Element de Joc este Lansat de Robot pe Terenul de Joc și lovește 
din greșeală un membru al Echipei din Careul Alianței și este redirecționat înapoi pe 
teren. Echipa nu va primi o Penalizare <G22> deoarece membrul Echipei se proteja 
singur (siguranță). Cu toate acestea, dacă acel Element de Joc este prins și / sau 
direcționat către o locație specifică din Terenul de Joc, Echipa poate primi o 
Penalizare <G22>.  

<G23> Controlul Coach-ului asupra Driver Station – În timpul Perioadei Controlate de Șoferi, Robotul trebuie 
să fie controlat numai de către Șoferi utilizând Gamepad-urile conectate la Driver Station-ul Echipei și / sau prin 
software-ul care rulează pe sistemul de control al Robotului. Prima instanță în care Coach-ul controlează un 
Robot operând un Gamepad va avea ca rezultat un Avertisment, următoarele instanțe rezultând într-o 
Penalizare Majoră. În timpul perioadei Controlate de Șoferi, Coach-ul Drive Team-ului și / sau Șoferii au 
permisiunea de a ține dispozitivul Android din Driver Station și de a interacționa cu acesta pentru a selecta un 
Op Mode, pentru a vizualiza informațiile afișate pe ecran și pentru a inițializa, porni, opri și reseta Robotul.  

<G24> Roboți ce detașează componente intenționat – Un Robot nu poate detașa componente în mod 

intenționat în timpul Meciului sau lăsa mecanisme pe Terenul de Joc, cu excepția cazului în care acest lucru 

este permis de o Regulă Specifică Jocului. Elementele de Punctare aflate în Posesia sau Controlul Robotului 

nu sunt considerate a face parte din Robot în ceea ce privește această regulă. Consecința detașării 

intenționate a unei componente este o Penalizare Minoră per instanță. Un Robot va primi o Penalizare Minoră 

pentru fiecare situație în care jocul este afectat de componenta sau mecanismul detașat intenționat. 

Componentele Robotului care sunt eliberate, dar rămân legate de acesta sunt considerate detașate.   

Componentele legate de Robot care se deplasează independent în raport cu acesta 
sunt considerate componente detașate și sunt ilegale.  

<G25> Ancorarea Roboților de Elementele Jocului – Un Robot nu poate să se ancoreze și / sau să se 

atașeze de orice Element de Joc sau structură, în afara Elementelor de Punctare, decât dacă este permis în 

mod specific de regulile Specifice Jocului enumerate în secțiunea 4.6.3. Prima instanță va avea ca rezultat un 
Avertisment, iar următoarele încălcări în timpul competiției vor duce la o Penalizare Majoră.  

 

<G26> Distrugerea, Avarierea, Răsturnarea etc. – Strategiile și/sau mecanismele care vizează exclusiv 

distrugerea, avarierea, răsturnarea sau încâlcirea Elementelor de Joc nu sunt în spiritul FIRST Tech Challenge 

și nu sunt permise. Este posibil să apară unele dezechilibrări, încurcări și deteriorări ca parte a unui joc normal. 
Dacă răsturnarea, încurcarea sau distrugerea este decisă ca fiind intenționată sau repetată, Echipa inculpată 

va primi o Penalizare Majoră.  

<G27> Scoaterea Elementelor de Joc din Teren – Robotul nu poate scoate în mod intenționat Elementele 

de Joc din Terenul de Joc în timpul unui Meci. Elementele de Joc care cad din greșeală în afara Terenului de 

Joc vor fi returnate Terenului de Joc de către Personalul de Teren la prima ocazie sigură și convenabilă, într-o 

locație in care nu valorează puncte. Elementele de Joc eliminate din Terenul de Joc în încercarea de a marca 

nu sunt, de asemenea, supuse acestei Penalizări. Echipele care elimină în mod intenționat Elementele de Joc 

din Terenul de Joc vor suporta o Penalizare Minoră pentru fiecare Element de Joc eliminat. Regulile specifice 

Jocului enumerate în secțiunea 4.6.3, care permit eliminarea unor Elementelor de Punctare din Terenul de 

Joc, au prioritate față de această regulă Generală de Joc.  
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<G29> Folosirea ilegală a Elementelor de Joc – Robotul nu poate folosi în mod intenționat Elementele de 

Joc în încercarea de a ușura sau îngreuna orice activitate de Punctare sau de joc. O Penalizare Majoră va fi 

aplicată pentru încălcarea acestei reguli.   

4.6.3 Reguli Specifice Jocului  

<GS1> Excepții Generale de la Reguli - Următoarele cazuri întâmpinate în timpul jocului sunt excepții 

specifice jocului de la Regulile Generale ale Jocului din secțiunea 4.6.2:   

a) Drive Team-ul poate interacționa cu Elementele de Joc aflate în Loading oricând în timpul Meciului, ca 

excepție de la regula <G22>.  

b) Ca parte din amplasarea Robotului Înainte de Meci sau recuperarea Robotului După Meci, Drive Team-
ul poate să își recupereze Team Shipping Element-ul, ca excepție de la regula <G12>.   

<GS3> Constrângeri legate de Alliance Shipping Hub - Următoarele sunt constrângerile Robotului în ceea 

ce privește Alliance Shipping Hub-ul: 

a) Robotului îi este interzisă relocarea intenționată a Alliance Shipping Hub-ului. Contactul Inadvertent și 

Fără Consecințe este permis, dar mișcarea intenționată care afecteaza jocul va rezulta o Penalizare 

Majoră.  

b) Balanța Shipping Hub-ului va fi determinată doar de către greutatea și poziția Shipping Hub-ului, de 

Freight-ul Marcat, și de Team Shipping Element-ul Marcat.   

i. Un Robot care este în contact cu un Alliance Shipping Hub la Finalul Meciului face ca acel Alliance 

Shipping Hub să fie considerat Dezechilibrat.   

<GS5> Constrângeri legate de Freight -  

a) Freight-ul îndepărtat din Warehouse trebuie să urmărească Operațiile definite pentru Warehouse. 

Freight-ul Pre-Încărcat este considerat deja îndepărtat din Warehouse.  

b) Un Robot trebuie să se afle Complet În Afara Warehouse-ului pentru a Marca Freight.   

Fiecare încălcare a acestei reguli va rezulta o Penalizare Minoră.  

<GS6> Lansarea Elementelor de Joc - Elementele de Joc nu pot fi Lansate. Căderea de pe Carusel a 

Rațelor sau Team Shipping Element-urilor reprezintă o excepție de la aceasta regulă (în funcție de 

circumstanțe regula <GS9>b se poate aplica). Fiecare încălcare a acestei reguli va rezulta într-o Penalizare 

Minoră.  

<GS7> Constrângeri legate de Carusel – Unui Robot îi este interzis:  

a) Să plaseze în mode intenționat obiecte pe Carusel. Fiecare încălcare a acestei reguli va rezulta într-o 

Penalizare Minoră. 

b) Să intre în contact cu suprafețele superioare sau inferioare ale Platformei Caruselului. Robotul poate 
contacta doar Marginea Caruselului. O Penalizare Minoră va fi acordată imediat pentru fiecare 
încălcare a acestei reguli și o Penalizare Minoră adiționala va fi acordată pentru fiecare 5 secunde de 

contact.  

c) Să intre în contact cu Elementele de Joc aflate pe Carusel. Fiecare încălcare a acestei reguli va rezulta 

într-o Penalizare Minoră.  
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Intenția acestei reguli este ca Robotul să intre în contact cu Caruselul numai pe Margine, 
contactul accidental cu suprafețele superioare sau inferioare ale Caruselului nu vor fi 

penalizate.   

  

<GS8> Limitele de Control/Posesie a Elementelor de Joc - Robotului îi este permis Controlul sau Posesia a 

un (1) Freight și un(1) Team Shipping Element maxim.   

a) Plowing prin orice cantitate de Elemente de Joc este permisă, dar Herding-ul sau direcționarea mai 

multor Elemente de Joc peste limita permisă pentru a câștiga un avantaj strategic (spre exemplu, 

Punctare, accesibilitate) nu este permisă. Penalizarea pentru Controlul sau Posesia mai multor 

Elemente de Joc decât cantitatea permisă este o Penalizare Minoră pentru fiecare Element de Joc 

peste limita permisă și încă o Penalizare Minoră  pentru fiecare Element de Joc pentru fiecare 5 

secunde în care aceasta situație continuă.  

b) O Penalizare Majoră va fi acordată pentru fiecare Element de Joc care a fost Punctat cât timp Robotul 

Controleaza/are în Posesie mai mult decât cantitatea permisă. 

c) Freight-ul deja Punctat în Zona de Punctare a Alianței nu este luat în considerare în ceea ce privește 

limita de elemente în Control/Posesie. 

d) În timpul Perioadei Autonome, contactul Robotului cu Rața sau Team Shipping Element-ul său, care 

începe Meciul pe Codul de Bare și care rămâne în contact cu Podeaua Terenului de Joc este 
considerat Plowing și este permis. 

<GS9> Constângeri legate de Livrare - Următoarele sunt constrângerile Roboților în ceea ce privește 

Livrarea: 

a) Rațele Livrate și Team Shipping Element-ul Livrat trebuie să fie în contact cu podeaua înainte ca a 
Robotul să le poata Controla. Fiecare încălcare a acestei reguli va rezulta o Penalizare Minoră. 
Contactul Inadvertent și Fără Consecințe cu Robotul nu va fi penalizat.   

b) Odata ce Meciul începe, Rațele sau Team Shipping Element-ul pot fi introduse pe Terenul de Joc 

numai prin Livrare. Fiecare încălcare a acestei reguli va rezulta o Penalizare Majoră.  

c) Drive Team-ul nu poate plasa sau interacționa cu Rațele sau Team Shipping Element-ul de pe 

Carusel  în timpul perioadei Autonome. Fiecare încălcare a acestei reguli va rezulta într-o Penalizare 
Majoră 

d) Rațele sau Team Shipping Element-urile pot fi Livrate numai pe Podeaua Terenului de Joc în timpul 
perioadelor Autonome și End Game. Fiecare încălcare a acestei reguli va rezulta într-o Penalizare 
Minoră, iar Livrarea nu va fi Punctată.    

e) Doar o (1) Rață sau Team Shipping Element este permisă pe Carusel în orice moment. Fiecare 

încălcare a acestei reguli va rezulta într-o Penalizare Majoră.  

f) Rațele sau Team Shipping Element-ul de pe Carusel trebuie sa fie în contact cu Sweeper Plate 

înainte ca Robotul să rotească iar Caruselul. Fiecare încălcare a acestei reguli va rezulta o 

Penalizare Majoră.  
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g) Odată ce Caruselul începe să se miște; Drive Team-ului nu îi este permis să atingă o Rață plasată 

sau Team Shipping Element plasat decât în cazul în care pică pe cont propriu în afara terenului. 

Fiecare încălcare a acestei reguli va rezulta într-o Penalizare Majoră. Rațele care cad în afara 

Terenului pot fi plasate înapoi la Loading Dock de către Drive Team sau Personalul de Teren, bazat 

pe unde cade.  

h) Drive Team-ului îi este interzisă interacțiunea cu Caruselul (spre exemplu, atingerea, plasarea 

Rațelor sau a Team Shipping Element-ului) când Caruselul este în mișcare. Fiecare încălcare a 

acestei reguli va rezulta într-o Penalizare Majoră.  

i) Odată ce o Rață sau Team Shipping Element este Livrat, nu mai este eligil pentru a fi Livrat din nou. 

<GS11> Atingerea Roboților sau a Driver Station-urilor de către Echipe după Randomizație – Echipelor le 

este interzis să atingă sau să interacționeze cu Roboții sau cu Driver Station-urile după ce personalul de teren 

a început procesul de randomizare. Dacă aceasta se întâmplă, o Penalizare Minoră va fi acordată, iar Robotul 

în cauză nu va fi eligibil pentru Bonusul de Autonomie în Perioada Autonomă.  



26 |   FIRST® Tech Challenge Game Manual Part 2 - Remote   

  

  

  

  
Revision 1.2: 10/19/2021  

4.7 Rezumatul Scorurilor  
Tabelul următor arată realizările posibile pentru Scorare și numărul de puncte. Tabelul este un ghid rapid de 

referință și nu un substitut pentru o înțelegere aprofundată a manualului de joc. Toate realizările sunt  Marcate 

la Repaus. 

 

Sarcină de Punctare 

Puncte in 

Perioada 

Autonomă 

Puncte 
în 

TeleOP 

Puncte 

în End 

Game 

Referință  

Carusel: Livrarea unei Rațe  10      4.5.2.1  

Parcarea: Robot În Storage Unit 3      4.5.2.2a  

Parcarea: Robot Complet În Storage Unit 6      4.5.2.2b  

Parcarea: Robot În Warehouse  5      4.5.2.2c  

Parcarea: Robot Complet În Warehouse 10      4.5.2.2d  

Freight Complet În Unitatea de Stocare  2      4.5.2.3a  

Freight Complet Pe Shipping Hub 6      4.5.2.3b  

Bonus: Cutia Pre-Încărcată Complet Pe Nivelul 

randomizat folosind Rățușca  

10      4.5.2.4  

Bonus: Cutia Pre-Încărcată Complet Pe Nivelul 

randomizat folosind Team Shipping Element-ul 

20  
  

    4.5.2.5  

          
Freight Complet În Storage Unit    1   4.5.3.1a  

Freight Pe Shipping Hub-ul Alianței – Nivelul 1    2   4.5.3.1b  

Freight Pe Shipping Hub-ul Alianței – Nivelul 2    4   4.5.3.1b  

Freight Pe Shipping Hub-ul Alianței – Nivelul 3    6   4.5.3.1b  

          
Rață sau Team Shipping Element Livrat     6  4.5.4.1  

Shipping Hub-ul Alianței: Echilibrat      10  4.5.4.2a  

Parcare În Warehouse      3  4.5.4.3a  

Parcat Complet În Warehouse     6  4.5.4.3b  

Capping: Team Shipping Element     15  4.5.4.4  
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4.8 Rezumatul Regulilor  

Următorul tabel conține un sumar al regulilor și consecințele încălcării lor. Tabelul este un ghid de 
referință rapidă și nu un substitut pentru o înțelegere aprofundată a descrierilor complete ale regulilor 
din secțiunea 4.6. 

Regula # Regulă Consecință 

A
v

e
rt

iz
a

re
 

D
e

z
a
c

ti
v
a

re
 

P
e

n
a
li

z
a

re
 

M
in

o
ră

 

P
e

n
a
li

z
a

re
 

M
a

jo
ră

 

C
a

rt
o

n
a

ș
 

E
m

is
 

Safety Rules      

<S1> 
Robot periculos și 
Avarierea Terenului de 
Joc 

Dezactivare daca 
operațiunile periculoase 
persistă. Cartonaș Galben 
opțional. Distrugere 
semnificativă și/sau 
întarzieri pot duce la un 
Cartonaș Rosu. 

D*    

<S2> 
Extensia Robotului În 

Afara Terenului de Joc. 
Penalizare Majoră D*  1x  

<S3> 
Drive Team fără 
echipament de 
siguranță. 

Avertisment, Meciul nu poate 
fi jucat până când nu se 
rezolvă problema 

W    

General Rules – Further definitions, no Penalties earned      

<G1> 

Tranziția de la Perioada 

Autonomă la Perioada 

Controlată de Șoferi 
     

<G2> 
Certificarea Scorului la 

Finalul Meciului 
     

<G4> 

Elementele de 

Punctare Controlate 

sau în Posesia 

Robotului pentru 

localizarea Robotului 

     

<G5> 
Elemente de Punctare 

în contact cu Roboții  

Nu se acordă puncte pentru 
oricare Element de Punctare 
într-o Zonă de Punctare în 
contact cu Roboții din Alianța 
respectivă. 

    

<G6> 
Elemente de Punctare 
în două sau mai multe 
Zone  

     

<G7> 
Eligibilitatea Robotului 

Dezactivat 
     

<G8> 
Toleranțele Terenului de 

Joc 
     

<G9> Rejucarea Meciului      

<G10> 
Inadvertent și Fără 

Consecințe 
     

Reguli generale – Penalizări Înaintea Meciului      
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Regula # Regulă Consecință 
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<G12> 

Măsurarea, testarea 

sau ajustarea 

Elementelor de Joc. 

Inspectarea 

Terenului de Joc 

pentru a determina 

Scorul  

Penalizare Minoră pentru 
încălcările regulilor înainte  
de Meci sau după Meci. 
Penalizare Majoră pentru 
întârzierea începutului 
Meciului. 

 1x 1x  

<G14> 
Dimensiunile inițiale ale 

Robotului 

Meciul nu poate începe până 
când nu este respectată 
regula. 

    

<G15> 
Dispozitive de aliniere a 

Robotului/întarzierea 

Meciului.  

Penalizare Minoră pentru 

fiecare încălcare.  
 1x   

<G16>b 
Membrii Drive Team-
ului părăsind Careul 
Alianței. 

Avertisment pentru prima 

instanță, următoarele primind 

o Penalizare Minoră.  
W 1 x 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

<G17> 

Întârziere cauzată de 
către scoaterea 
Roboților din Terenul 
de Joc și Elementelor 
de Joc din Roboți. 

O Penalizare Minoră va fi 

considerată. 
 1x   

Reguli Generale – Penalizări de Joc  

<G18> 
Începerea jocului mai 

devreme. 

Penalizare Minoră cu 

opțiunea unei Penalizări 

Majore dacă începerea 

prematură oferă un avantaj 

competitv Echipei care a 

încalcat regula. 

 1x 1x*  

<G19> 

Începutul Întarziat  
al Perioadei  
Autonome. 

Penalizare Minoră cu 

opțiunea unei Penalizări 

Majore dacă începutul 

întarziat oferă un avantaj 

competitiv Echipei care a  
încălcat regula.  

 1x 1x*  

<G20> 

Robotul nu este  
Parcat la finalul  
perioadei. 

Penalizare Minoră și acțiunile 
Robotului care au loc după  
finalul jocului nu contribuie la 

Scorul Echipei. Penalizare 

Majoră dacă oprirea târzie 

oferă un avantaj competitiv 

Echipei care a  
încalcat regula. 

 1x 1x*  
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Regula # Regulă Consecință 
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<G21> 

Controlul Robotului 
in perioada  
Autonomă/Oprirea 
devreme a codului 
Autonomiei. 

Penalizare Majoră. Sarcinile 

realizate în acest timp rezultă în 

zero Scor. 
  1x  

<G22> 

Interacțiunile dintre Drive 

Team și Terenul de 

Joc sau Robotul 

Avertizare pentru prima instanță cu 

cele ulterioare rezultând într-o 

Penalizare Minoră. Penalizare 

Majoră opțională dacă contactul 

afectează Scorul și/sau jocul. 

WT 1x 1x  

<G23> 

Controlul Coach-

ului asupra Driver Station-

ului 

Avertizare pentru prima instanță cu 

cele ulterioare rezultând într-o 

Penalizare Majoră.  
WT  1x  

<G24> 
Roboți ce detașează 

componente intenționat  
Penalizare Minoră    1x   

<G25> 
Ancorarea Roboților de 

Elemente de Joc 

Avertizare pentru prima instanță cu 

cele ulterioare primind o Penalizare 

Majoră.  
WT  1x  

<G26> 
Distrugere, avariere, 

răsturnare etc.  

Încălcări intenționate sau  
cronice ale acestei reguli vor atrage 

o Penalizare Majoră. 
  1x  

<G27> 
Scoaterea intenționată 
a Elementelor de Joc 
din Teren  

Penalizare Minoră per  
Element de Joc scos  
intenționat din Terenul de Joc. 

 1x   

<G29> 

Utilizarea ilegală a 

Elementelor de Joc 

pentru a ușura sau 

îngreuna sarcini.  

Posibilă Penalizare Majoră, 

instanțele ulterioare rezultând într-

un Cartonaș Galben. 
  1x YC 

Reguli Specifice Jocului – Penalizări de Joc 

<GS3>a 
Relocarea Shipping Hub-
ului Alianței  

Penalizare Majoră pentru fiecare 
abatere  

  1x  

<GS5> 
Încălcarea Operațiunilor 

Warehouse-ului 

Penalizare Minoră la fiecare 

abatere.  
 1x   

<GS6> 
Lansarea Elementelor de 

Joc 

Penalizare Minoră la fiecare 

abatere.  
 1x   

<GS7>a 
Plasarea elementelor pe 

Carusel de către Roboți.  

Penalizare Minoră la fiecare 

abatere.  
 1x   

<GS7>b 

Contactul Robotului cu 

fețete de sus și jos ale 

Caruselului.   

Penalizare Minoră imediată la 

fiecare abatare și încă o Penalizare 

Minoră pentru fiecare 5 secunde.  
 1x+   
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Regula # Regulă Consecință 
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<GS7>c 
Contact cu Elementele de 

Joc de pe Carusel.   

Penalizare Minoră la fiecare 

abatere.  
 1x   

<GS7>d 
Interacțiunea sau 

Interferarea cu Caruselul 

Alianței Adverse.   

Penalizare Majoră la fiecare abatere   1x+   

<GS7>e 

Interacțiunea sau  
Interferarea cu Robotul 

Alianței Adverse cât timp 

este în contact cu 

Caruselul.  

Penalizare Majoră la fiecare 

abatere  
  1x YC 

<GS8>a 
Herding-ul Elementelor 

de Joc  

Penalizare Minoră imediată la 

fiecare abatere și încă o Penalizare 

Minoră la fiecare 5 secunde 
 1x   

<GS8>b 

Punctarea în timpul 

Posesiei unei cantități de 

elemente mai mare decat 

cea permisă.  

Penalizare Majoră la fiecare 

abatere. Poate ajunge la un 

Cartonaș Galben. 
  1x  

<GS9>a 

Rața / Team Shipping 

Element-ul trebuie sa 

atingă podeaua înainte 

ca un Robot să poată să 

îl/o Controleze.  

Penalizare Minoră la fiecare 

abatere.  
  1x  

<GS9>b 
Livrarea doar prin 

intermediul Caruselului  
Penalizare Majoră la fiecare abatere    1x  

<GS9>c 

Plasarea Rațelor / 
Team Shipping Element-
urilor pe Carusel în timpul 
Autonomiei.  

Penalizare Majoră la fiecare abatere    1x  

<GS9>f Rață plasată incorect  Penalizare Majoră la fiecare abatere    1x  

<GS9>g 

Drive Team-ul atinge 

Rața în timp ce Caruselul 

este în mișcare  

Penalizare Majoră la fiecare abatere    1x  

<GS9>h 

Drive Team-ul atinge 

Caruselul în timp ce 

acesta este în mișcare  

Penalizare Majoră la fiecare abatere   1x  

  

Legendă  

W: Avertizare 1x: O singură Penalizare 

D: Robot Dezactivat  1x+: O singură Penalizare odată la 5 secunde  

DQ: Descalificare 2x: Penalizare dublă 

  * Opțional  
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Anexa A – Resurse 

 

Forum Întrebări și Răspunsuri 

https://ftc-qa.firstinspires.org/  

Oricine poate vedea întrebări și răspunsuri în cadrul forumului de întrebări și răspunsuri al jocului FIRST® Tech  
Challenge fără o parolă. Pentru a trimite o nouă întrebare, trebuie să aveți un nume de utilizator și o parole, unice 
pentru fiecare echipă.  

Forumul Voluntarilor  
Voluntarii pot solicita accesul la forum pentru rolul specific prin email-ul 

FTCTrainingSupport@firstinspires.org. Veți primi acces la thread-ul din forum specific rolului vostru.  

Manuale de Joc FIRST Tech Challenge  
Partea 1 și 2 - https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info      

Sprijin Pre-Eveniment FIRST Headquarters  
Telefon: 603-666-3906  

Lun – Vin 
8:30am – 5:00pm  
Email: Firsttechchallenge@firstinspires.org   

Website-uri FIRST 
Pagina principală FIRST – www.firstinspires.org   

FIRST Tech Challenge Page – Pentru totul legat de FIRST Tech Challenge.  

FIRST Tech Challenge Volunteer Resources – Pentru a accesa manuale de voluntari publice.  

FIRST Tech Challenge Event Schedule – Găsește evenimente FIRST Tech Challenge lângă tine.  

FIRST Tech Challenge Social Media  
FIRST Tech Challenge Twitter Feed - Dacă sunteți pe Twitter, urmariti feedul FIRST Tech Challenge Twitter pentru 

actualizări și știri.  

FIRST Tech Challenge Facebook page - Dacă sunteți pe Facebook, urmariti pagina FIRST Tech Challenge pentru 

actualizări si știri.  

FIRST Tech Challenge YouTube Channel - Conține videoclipuri de antrenament, animații de jocuri, știri și multe 

altele.  

FIRST Tech Challenge Blog – Articole săptămânale pentru comunitatea FIRST Tech Challenge, inclusiv  
recunoașterea voluntarilor remarcabili!  

FIRST Tech Challenge Team Email Blasts – Conține cele mai recente știri FIRST Tech Challenge pentru echipe.  

Feedback  
Ne străduim să creăm materiale de sprijin cât mai bune. Dacă aveți feedback despre acest manual, vă rugăm să trimiteți  
un e-mail la firsttechchallenge@firstinspires.org. Multumim!  

  

  

https://ftc-qa.firstinspires.org/
https://ftc-qa.firstinspires.org/
https://ftc-qa.firstinspires.org/
https://ftc-qa.firstinspires.org/
mailto:FTCTrainingSupport@firstinspires.org
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
http://www.firstinspires.org/
http://www.firstinspires.org/
http://www.firstinspires.org/
http://www.firstinspires.org/robotics/ftc
http://www.firstinspires.org/robotics/ftc
http://www.firstinspires.org/robotics/ftc
http://www.firstinspires.org/robotics/ftc
http://www.firstinspires.org/node/5146
http://www.firstinspires.org/node/5146
http://www.firstinspires.org/node/5146
http://www.firstinspires.org/node/5146
http://www.firstinspires.org/team-event-search
http://www.firstinspires.org/team-event-search
http://www.firstinspires.org/team-event-search
http://www.firstinspires.org/team-event-search
http://www.firstinspires.org/team-event-search
http://www.firstinspires.org/team-event-search
https://twitter.com/FTCTeams
https://twitter.com/FTCTeams
https://twitter.com/FTCTeams
https://twitter.com/FTCTeams
https://www.facebook.com/FTCTeams
https://www.facebook.com/FTCTeams
https://www.facebook.com/FTCTeams
https://www.facebook.com/FTCTeams
https://www.youtube.com/user/FIRSTTechChallenge
https://www.youtube.com/user/FIRSTTechChallenge
http://firsttechchallenge.blogspot.com/
http://firsttechchallenge.blogspot.com/
http://firsttechchallenge.blogspot.com/
http://www.firstinspires.org/node/4311
http://www.firstinspires.org/node/4311
http://www.firstinspires.org/node/4311
http://www.firstinspires.org/node/4311
http://www.firstinspires.org/node/4311
http://www.firstinspires.org/node/4311
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Anexa B – Detalii despre Terenul de Joc  

 

 
B-1 Warehouse 
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B-2 Storage Unit  

   

B-3 Barcode Locations  
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B-4 Barrier  

  

  

B-5 Carousel  
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B-6 Carousel  

    

  

B-7 Shipping Hub-ul Alianței  
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B-8 Shipping Hub-ul Alianței 
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Anexa C - Elemente 

  

  

C-1 Freight  
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Appendix D - Randomizarea 

   

 D-1 Randomizația 

 

 Orientarea Raței este cea din imagini.   
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Appendix E – Exemple de Punctare 

  

E-1 Punctarea Team Shipping Element-ului 

  

E-2 Echilibrat  
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E-3 Dezechilibrat  
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Appendix F – Navigation Images 
 

  

    Terenul asamblat din         Terenul asamblat din 

  componente albastre   componente roșii   

  

  

Imaginea 1- Centrul imaginii este pe Peretele Terenului de Joc mai aproape de Careul Alianței albastre 

și este aliniată pe centrul celei celui de-al patrulea Tile dinspre Public. 

Imaginea 2 - Centrul imaginii este pe Peretele Terenului de Joc mai aproape de Public și este aliniată pe 

centrul celui de-al doilea Tile dinspre Careul Alianței albastre. 

Imaginea 3 - Centrul imaginii este pe Peretele Terenului de Joc mai aproape de Audiență și este aliniată 

pe centrul celui de-al doilea Tile dinspre Careul Alianței roșie. 

Imaginea 4 - Centrul imaginii este pe Peretele Terenului de Joc mai aproape de Careul Alianței roșie și 

este aliniată pe centrul celui de-al patrulea Tile dinspre Public. 

Nu printați aceste imagini din acest manual pentru antrenamente, deoarece nu sunt 
la aceeasi scară precum la o competiție. Verificați website-ul pentru variantele 
printabile ale imaginilor. 

  

https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
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 Anexa G –Note ale Traducătorilor 

 
 

Acest manual a fost tradus și adaptat de membrii echipei Quantum Robotics #14270 RO077 pentru uz strict 
informațional, destinat comunității FIRST Tech Challenge România.  
  
This manual has been translated and adapted by Quantum Robotics #14270 RO077 strictly for informational 
use, intended for the FIRST Tech Challenge Romania community.  

  
Deși a fost adaptat pentru limba româna, conținutul manualului este majoritar nemodificat. Nu toate cele 
prezentate mai sus se aplică concursului FIRST Tech Challenge România. Pentru regulile aplicate concursului 
FIRST Tech Challenge România vizitați site-ul asociației Nație Prin Educație https://natieprineducatie.ro/.  
  
Dacă întâmpinați greșeli sau nelămuriri pe parcursul citirii acestui manual, vă rugăm să ne contactați.  
  
Date de contact:  

Website: https://qrobotics.eu/  
Facebook: https://www.facebook.com/QuantumRoboticsFTC/   
Email: quantum.robotics@ichb.ro  
  
Mulțumiri:  

Traducători:  

  
Vlad Lazar 

Cezar Mitrea  
  

Tehnoredactare:  

   
Vlad Lazar 

Mircea Roata-Palade  
  

Corectare și revizuire:  

 
Cezar Mitrea  

Alexandru Radu  
  

Tuturor membrilor Quantum Robotics precizați in edițiile anterioare ale traducerilor manualelor. Traducerea 

manualului curent a fost bazată pe cele din anii trecuți. 

https://natieprineducatie.ro/
https://qrobotics.eu/
https://www.facebook.com/QuantumRoboticsFTC/
file:///C:/Users/Mihnea%20Visoiu/AppData/Roaming/Microsoft/Word/quantum.robotics@ichb.ro
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