
M00 BÔNUS DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Todos os seus equipamentos cabem no espaço de inspeção pequeno: Não Sim

M01 PROJETO DE INOVAÇÃO
O projeto da inovação é grande o bastante (2  peças LEGO brancas ou 
mais e 4 pinos LEGO de comprimento ou mais): Não Sim

Parte do projeto de inovação está tocando: Nada     RePLAY Logo  

Não Sim

Não Sim

M08 BOCHA
O modelo lançador de cada equipe enviou apenas um cubo para 
qualquer lugar da arena adversária e os cubos são da mesma cor: 

Número dos cubos dentro da quadra ou do alvo:

Pelo menos um cubo amarelo está completamente dentro do alvo: 

Algum equipamento está na quadra (mesmo que parcialmente) Não Sim

0     1     2

Não Sim

Não Sim

M09      TOMBAMENTO DE PNEU
Pneus com o lado branco virado para cima e apoiados sobre o tapete: Nenhum Azul Preto Ambos 

Nenhum    Azul   Preto AmbosPneus completamente dentro do círculo alvo grande:
O pneu pesado (banda preta) cruzou a linha vermelha (mesmo que 
parcialmente) em qualquer momento: Não Sim

Não Sim
M12 MÁQUINA DE REMO
A roda móvel está completamente fora do círculo grande: 

A roda móvel está completamente dentro do círculo pequeno: Não Sim

M14 UNIDADES DE SAÚDE
Número de unidades de saúde tocando na logo RePLAY ou na área cinza ao 
redor do banco: 

Número de unidades de saúde penduradas em uma das barras verticais da 
barra fixa e sem tocar em nenhum equipamento (máximo de 4): 

0     1     2     3     4

M10 TELEFONE CELULAR
O telefone celular está com o lado branco virado para cima e apoiado somente 
sobre o tapete:

Não Sim

M11 ESTEIRA
O robô girou os roletes de modo que o ponteiro está apontando para:

Nada   Cinza   Vermelho   Laranja   Amarelo   Verde Claro    Verde Escuro

 M13  APARELHO DE GINÁSTICA
A trava está sob a alavanca e o ajuste da alavanca está na cor: Nada   Azul   Magenta   Amarelo

0     1     2     3     4     5     6
M15 PRECISÃO
Número de discos de precisão restantes na arena: 

DEVOLUÇÃO DE ITENS SOLTOS
(8x) Unidades da saúde, (3x) Cubos Azuis, (3x) Cubos Vermelhos, (2x) Cubos Amarelos, 
(8x) Cubos Verdes, (2x) Bonequinhos do Escorregador, (1x) Encosto do Banco, (1x) Pneu 
Pesado, (1x) Pneu Leve, (1x) Telefone Celular, (6x) Discos de Precisão

M05 BASQUETEBOL
Há um cubo dentro do caixote:

O caixote está em qual trava branca:

Não    Sim

Nenhuma     Trava do Meio     Trava de Cima

Não Sim
M06 BARRA FIXA
O robô passou completamente sob a estrutura da barra fixa 

em qualquer momento: 

A barra fixa está segurando 100% do robô fora do tapete no final do
round: 

Não Sim

M07 DANÇA DO ROBÔ
O controlador do robô está dançando na pista de dança no final do
round:  

Não Sim

Não Sim

0     1     2     3     4

M03 ESCORREGADOR
Número de bonequinhos fora do escorregador:

Um dos bonequinhos está completamente na área do robô: 

Um dos bonequinhos está completamente fora de contato com o 
tapete, sobre o pneu pesado, sem estar tocando em mais nada:

M04 BANCO

O banco está completamente abaixado:
Número de espaços de amarelinha com cubos dentro deles em contato 
com o tapete: 
O encosto foi completamente removido de seus buracos de encaixe: Não Sim

M02 CONTADOR DE PASSOS 
A ponta do indicador está sobre: Nenhuma Cor        Magenta     Amarelo     Azul

Equipe  # Round: Juiz de arena: Mesa:

RUBRICA DA EQUIPE:

Área cinza ao 
redor do banco




