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1. Ievads 
 
Ciemam ir uzbrukusi spēcīga vētra. Nav elektroapgādes, un galveno ielu ir nosprostojis nogāzts 
koks. Dažām ciema zonām ir nepieciešama neatliekama apgāde. Jums jādodas palīgā! 
 
Šogad pamata līmeņa misija ir uzbūvēt robotu, kas palīdz atjaunot ciemu pēc vētras, 
nodrošinot neatliekamo apgādi un aizvācot no ielām nogāzto koku.  
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2. Spēles lauks  
Nākamajā grafikā ir redzams spēles lauks ar dažādām zonām.  

 

Ja galda lielums pārsniedz spēles paliktni, novietojiet paliktni uz garās malas ar divām starta 
zonām pie sienas un salāgojiet tās, centrējot starp īsajām sienām.  

Plašāku informāciju par galda un spēles paliktņa specifikācijām, lūdzu, skatiet WRO 
parastās kategorijas vispārīgo noteikumu 4. noteikumā. Paliktņa izdrukājamais fails un 
PDF ar precīziem mērījumiem ir pieejams vietnē www.wro-association.org.  
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3. Spēles objekti, pozicionēšana, randomizācija  
 
Neatliekamās piegādes  
 
2 medicīnas komplekti, 2 ūdens tvertnes, 2 mega barošanas bloki un 1 vecs strāvas ģenerators 
Piezīme: ne visas neatliekamās piegādes tiek izmantotas katrā posmā; randomizāciju skatiet 
nākamajā nodaļā.  
 

 
2 medicīnas komplekti 

 
2 ūdens tvertnes 

 
2 Mega barošanas bloki 

 
1 strāvas ģenerators 

 
Steidzamās piegādes randomizācija/pozicionēšana  
 
Steidzamās piegādes pozicionēšana notiek divos posmos: 
 

1. Strāvas ģenerators: strāvas ģeneratoru pēc nejaušības principa uzstādiet vienā no 
4 vietām neatliekamās piegādes zonā.  

2. Citas piegādes: 3 no 6 neatliekamās piegādes materiāliem pēc nejaušības principa 
uzstādiet 3 citās vietās neatliekamās piegādes zonā. Ja iespējams, atlasiet divas 
vienāda tipa piegādes.  

 
Divi iespējamās randomizācijas piemēri ir redzami šajos fotoattēlos: 
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1. randomizācijas piemērs:  

 
 
2. randomizācijas piemērs: 

 
 
Strāvas kabeļi nomaiņai 
 

 
Laukā ir divi 

kabeļi nomaiņai. 

 
Kabeļi ir novietoti nomaiņai paredzēto strāvas 

kabeļu pozīcijās. 
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Koki 
 

 
Viens nogāzts koks, kas ir nolūzis vētras 

laikā (jāpārvieto). 

 
Nogāztais koks atrodas melnās ielas vidū. 

 

 
Ir 4 lieli koki, kas atrodas ielu malā. 

 
Lielie koki ir melnā kvadrātā, kas atrodas 

pelēkajā zonā. Kokus nedrīkst pārvietot ārpus 
pelēkās zonas un sabojāt. 

 
Divas starta zonas laukā  
 
Laukā ir divas starta zonas. Sacensību rītā pēc nejaušības principa tiek izvēlēta starta zona, kas 
saglabāsies visas sacensību dienas laikā. Komandām starts visu dienu ir atļauts tikai šajā 
konkrētajā starta zonā. 
 
Pirms posma sākuma robots ir jāstartē tikai starta zonā (definēta, kā norādīts iepriekš), kas 
neiekļauj to aptverošo līniju. Startējot kabeļi tiek pierēķināti robota maksimālajam izmēram, tāpēc 
tie ir jāiekļauj starta zonā.  
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4. Robotu misijas  
Labākas izpratnes nolūkos misijas tiks izskaidrotas vairākās sadaļās.  

Komanda var izlemt, kādā secībā veiks misijas.  

4.1 Nogāztā koka aizvākšana no galvenās ielas   

Robotam ir jāaizvāc koks no galvenās ielas. Pilns punktu skaits tiek piešķirts, ja koks vairs 
neaizskar nevienu melno līniju.  

4.2 Neatliekamās piegādes uz mērķa zonu  

Robotam ir jāpārvieto piegādes materiāli uz mērķa zonu, izņemot veco strāvas ģeneratoru, kas 
paliek starta pozīcijā: 

• Medicīnas komplekts è Slimnīcas zona 

• Ūdens tvertne è Skolas zona 

• Mega barošanas bloks è Dzīvojamā zona 

Lai nopelnītu maksimālo punktu skaitu, robotam katrs piegādes resurss ir pilnībā jānogādā mērķa 
zonā. Mērķa zonās ir divas mērķa vietas. Tiek skaitīta tikai viena neatliekamā piegāde uz katru 
mērķa vietu, piemēram, ja laukā ir divi medicīnas komplekti un jūs tos abus nogādājat vienā mērķa 
vietā, tiek skaitīts tikai viens.   

   

Mērķa zona ir baltā zona (bez melnās līnijas). 

 

4.3 Elektropadeves atjaunošana 

Lai ciemā atjaunotu elektropadevi, robotam jāuzstāda divi nomaiņai paredzētie strāvas kabeļi. Lai 
panāktu pilnu efektivitāti, katram remonta kabeļa baltajam galam jābūt saskarē ar mērķa zonu 
(pelēkā zona).  
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4.4 Robota novietošana stāvēšanai 
Misija ir pabeigta, kad robots atgriežas uz vienu no divām starta zonām, apstājas un robota šasija 
pilnībā (skats no augšas) atrodas starta zonā (kabeļiem ir atļauts atrasties ārpus starta zonas). 

4.5 Bonusa punktu saņemšana un izvairīšanās no sodiem  
Bonusa punkts tiks piešķirts par strāvas ģeneratora nepārvietošanu no starta pozīcijas. Sodi tiek 
piespriesti par koku pārvietošanu un bojāšanu. Sodu rezultāts nekad nav negatīvs punktu skaits 
(skatīt Vispārīgos noteikumus).  
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5. Punktu skaitīšana 
Punktu skaitīšanas definīcijas  

•  “Pilnībā” nozīmē to, ka spēles objekts tikai pieskaras attiecīgajai zonai (neiekļaujot 
melnās līnijas). “Daļēji” nozīmē to, ka spēles objekts pieskaras zonai vismaz ar vienu 
daļu.  

• Lūdzu, atcerieties: tiek skaitīta tikai viena piegāde katrai mērķa zonai.  
 
 
Uzdevumi Katrs Kopā 

Nogāztā koka aizvākšana no galvenās ielas 

Nogāztais koks pārvietots un neskar nevienu melno līniju 11 11 

Neatliekamās piegādes nogādāšana uz mērķa zonām 

Piegāde pilnībā veikta pareizā mērķa zonā  12 36 

Piegāde daļēji veikta pareizā mērķa zonā 7 21 

Piegāde pilnīgi vai daļēji veikta nepareizā mērķa zonā 4 12 

Elektropadeves atjaunošana 

Katrs elektrības kabeļa baltais gals pieskaras mērķa zonai 14 28 

Tikai viens elektrības kabeļa baltais gals pieskaras mērķa zonai  8 16 

Robota novietošana stāvēšanai 

Robots pilnībā apstājas starta vai finiša zonā 
(tikai, ja tiek piešķirti citi punkti, nevis bonusa punkti) 

11 11 

Bonusa punktu saņemšana un izvairīšanās no sodiem 

Strāvas ģenerators nav pārvietots (joprojām pieskaras starta pozīcijai) 
vai bojāts (salūzis vismaz viens elements) 

14 14 

Koks pārvietots (pieskaras gaišpelēkā kvadrāta ārpusei) vai bojāts 
(salauzts vismaz viens elements).  

-4  -16 

Maksimālais punktu skaits  100 
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Punktu skaita lapa 

Komandas nosaukums: _______________________                 Kārta: 
______ 

 
Uzdevumi Katrs Maks. skaits Kopā 

Nogāztā koka aizvākšana no galvenās ielas 

Nogāztais koks pārvietots un neskar nevienu melno līniju 11 11   

Neatliekamās piegādes nogādāšana uz mērķa zonām 

Piegāde pilnībā veikta pareizā mērķa zonā  12 36   

Piegāde daļēji veikta pareizā mērķa zonā 7 21   

Piegāde pilnīgi vai daļēji veikta nepareizā mērķa zonā 4 12   

Elektropadeves atjaunošana 

Katrs elektrības kabeļa baltais gals pieskaras mērķa zonai 14 28   

Tikai viens elektrības kabeļa baltais gals pieskaras mērķa 
zonai  

8 16   

Robota novietošana stāvēšanai 

Robots pilnībā apstājas starta vai finiša zonā (tikai, ja tiek 
piešķirti citi punkti, nevis bonuss) 

11 11   

Bonusa punktu saņemšana un izvairīšanās no sodiem 

Strāvas ģenerators nav pārvietots (joprojām pieskaras starta 
pozīcijai) vai bojāts (salūzis vismaz viens elements) 

14 14   

Koks pārvietots (pieskaras gaišpelēkā kvadrāta ārpusei) vai 
bojāts (salauzts vismaz viens elements).  

-4  -16   

Spēles rezultāta summa  100   

Pārsteiguma noteikums  

Kopējais punktu skaits šajā posmā  

Laiks pilnās sekundēs  
 
 
 
 
 
Grupas paraksts  Tiesneša paraksts 
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Punktu skaita skaidrojums  

Nogāztais koks pārvietots un neskar nevienu melno līniju è 11 punkti 

 
11 punkti 

 
0 punkti (vēl pieskaras) 

 

Piegāde pilnībā veikta pareizā mērķa zonā è 12 punkti  

   

Visas situācijas pilniem punktiem. Nav svarīgi, vai objekts ir stāvus vai guļus pozīcijā.  
Objekts drīkst pieskarties tikai baltajai zonai. 

 

<<< Šādā gadījumā tiek 
piešķirti tikai punkti par 
vienu objektu. 

 

Piegāde daļēji veikta pareizā mērķa zonā è 7 punkti 
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Piegāde pilnīgi vai daļēji veikta nepareizā mērķa zonā è 4 punkti 

   

Katrs elektrības kabeļa baltais gals pieskaras mērķa zonām è 14 punkti 

  

Visas situācijas pilniem 
punktiem. Objekts var 
atrasties vietā, bet abiem 
baltajiem galiem ir 
jāpieskaras zonai. 

Tikai viens elektrības kabeļa baltais gals pieskaras mērķa zonai. è 8 punkti 

  

 

Robots pilnībā apstājas starta vai finiša zonā è 11 punkti 

 
Robota izvirzījums pilnībā 
atrodas starta/finiša zonā.  

 
Robota izvirzījums ir pilnīgi 

iekšpusē, bet kabeļi ir 
ārpusē. Tas joprojām ir 

atbilstoši. 

 
Nav punktu, ja robota 

izvirzījums nav starta/finiša 
zonā. 
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Strāvas ģenerators nav pārvietots vai ir bojāts è 14 punkti 

 
14 punkti 

 
14 punkti, mazliet pārvietots, 

bet joprojām baltajā zonā. 

 
0 punkti, pārvietots ārpus 

baltās zonas 

 
0 punkti, bojāts 

  

 
Koks pārvietots vai bojāts è -4 punkti 

 
Kārtībā, nav pārvietots. 

 
Kārtībā, pārvietots tikai 

pelēkās zonas iekšpusē. 

 
-4 punkti, pārvietots ārpus 

pelēkās zonas. 

 
-4 punkti, bojāts. 
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6. Vietējie, reģionālie un starptautiskie notikumi 
 
WRO sacensības notiek aptuveni 80 valstīs, un mēs zinām, ka komandas katrā valstī sagaida 
atšķirīgu sarežģītības līmeni. Šajā dokumentā aprakstītā spēku pārbaude starptautiskiem WRO 
notikumiem.  
 
WRO uzskata, ka visiem dalībniekiem ir nepieciešama laba sacensību pieredze. Arī komandām 
ar mazāku pieredzi vajadzētu būt punktu skaitīšanas un panākumu gūšanas iespējai. Tas veido 
pārliecību par viņu tehnisko prasmju apguves spējām, kas ir svarīgi turpmāko izglītības izvēļu 
ziņā. 
 
Katrā valstī tās organizatori var pieņemt lēmumu par vienkāršāku spēku pārbaudi 
vietējiem, reģionāliem un/vai valsts līmeņa pasākumiem. Viņi var īstenot savu izvēli 
atbilstoši specifiskajai situācijai. Šeit sniegsim dažas idejas spēku pārbaudes 
atvieglošanai. 
 
Idejas vienkāršošanai: 
 

• Noņemiet divus kokus.  
• Pirms sacensībām paziņojiet neatliekamās piegādes konkrēto pozīciju.  
• Ļaujiet komandai izvēlēties, kurā starta zonā viņi vēlas sākt.  

 
Starptautiskā fināla īpašie nosacījumi 
 
Starptautiskajā finālā fiziskās konstrukcijas var tikt uzstādītas šādās vietās: skola, slimnīca, 
galvenā dzīvojamā ēka. Robotam ir jāizvairās no šiem 3D elementiem. 3D elementi tiek uzstādīti 
nākamajā grafikā redzamajās zonās. 

 
Uzņemšanas valsts informēs par šiem 3D elementiem ne vēlāk kā 2020. gada 1. septembrī. 
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7. Spēles objektu montāža 
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