
 M00 Bonificació per Inspecció de l’Equipament 
Tot l’equipament hi cap a l'espai d’inspecció menor: No Si

M01 Projecte d’Innovació
El Projecte d’Innovació és prou gran:                                                           No Si 
(+2 peces LEGO blanques +4 espigues LEGO):

Part que toca el Projecte d’Innovació:

Cap    RePLAY Logo     Àrea Grisa al voltant del Banc

No Si

No Si

M08 Boccia
Amdós compartidors de boles han enviat només un cub a qualsevol 
part del terreny oposat i tots dos cubs coincideixen en color:

Nombre de cubs completament dins del camp o diana:

Almenys un cub groc completament dins de la vostra diana:

Qualsevol equipament està en el camp (almenys parcialment): No Si

0      1     2

No Si

M03 Tobogan
Nombre de figures del tobogan fora del tobogan:

Una figura del tobogan està completament dins de casa:

Una figura del tobogan està aguantada completament per la 
roda pesada, sense tocar el tapet, i no està tocant res més: No Si

M09 Capgirar Pneumàtics
Pneumàtics amb el centre blanc boca amunt i tocant el tapet:      
Pneumàtics completament dins del cercle gran:

Cap   Blau      Negre       Ambós 

El pneumàtic pesat (amb banda de rodament negra) ha travessat la 
línia de volteig vermella (almenys parcialment) en algun moment: No Si

No Si
M12 Màquina de Rem
La roda lliure està completament fora del cercle gran:

La roda lliure està completament dins del cercle petit: No Si

M14 Porcions de Salut
Nombre de porcions de salut tocant el logo RePLAY o bé l'àrea grisa 
que hi ha al voltant del banc:

Nombre de porcions de salut penjades sobre el travesser (máxim 4): 0     1     2     3     4

M10 Telèfon Mòbil
El telèfon mòbil està amb la seva cara blanca boca amunt i només sobre el tapet: No Si

M11 Cinta de Córrer
El robot ha girat els rodetsde manera que el punter apunta:

Cap        Gris        Vermell        Taronja    Groc         Verd clar         Verd fosc

M13 Màquina de Pesos
El topall està sota la palanca i la posició de la palanca: Cap     Blava      Magenta      Groga

0     1     2     3     4     5     6
M15 Testimonis de Precisió
Nombre de testimonis de precisió que queden en el terreny de joc: 

(8x) Porcions de Salut, (3x) Cubs blaus, (3x) Cubs vermells, (2x) Cubs grocs, (8x) Cubs verds, 
(2x) Figures de tobogan, (1x) Suport del banc, (1x) Pneumàtic pesat, (1x) Pneumàtic lleuger, 
(1x) Telèfon mòbil, i (6x) Testimonis de Precisió

M05 Bàsquet
Un cub està dins del calaix:

En quin topall blanc reposa el calaix:

          No Si
Cap        Mitjà     Superior

No Si
M06 Travesser
El robot ha passat completament a través del travesser en qualsevol 
moment: 
El travesser aguanta el 100% del robot aixecat, sense tocar el tapet,
al final de la partida 

No Si

M07 Dansa del Robot
Part del controlador del robot està sobre la pista de ball 
en un moviment de "dansa" al final de la partida:

No Si

No Si

0     1     2     3     4

M04 Banc
El banc està abaixat pla:

Nombre de cubs tocant el tapet en els espais de la xarranca: 

El suport del banc està completament fora de tots dos orificis: No Si

M02 Comptador de Passos
La part baixa del punter està sobre: Cap        Magenta      Groc     Blau
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Cap   Blau      Negre       Ambós 
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