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1. Ievads 
Pilsētai, kurā nekad nav bijuši ziemas apstākļi, ir uzbrukusi sniega vētra. Iedzīvotāji nav gatavi 
šādam notikumam — transportlīdzekļi ir iestrēguši ielās, kas ir apledojušas un slidenas. Pilsētas 
vadība ir tikko izsaukusi klimata komandu, lai tā palīdzētu atjaunot normālus apstākļus.  

Šogad junioru misija ir izstrādāt robotu, kas palīdz atjaunot normālus apstākļus. Robotam 
ir jāpārvieto sniegs un divas iestrēgušas automašīnas, kā arī jāizkaisa abrazīvs materiāls 
dažās ielās. Pievērsiet uzmanību tam, ka nekur ceļā nedrīkst sabojāt kokus.  
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2. Spēles lauks  
Nākamajā grafikā ir redzams spēles lauks ar dažādām zonām.  

 

Ja galda lielums pārsniedz spēles paliktni, tad paliktnis tiks centrēts pēc visiem izmēriem. 
Iespējamā vieta starp paliktni un sienu tiks pierēķināta paliktņa zonai. 

Plašāku informāciju par galda un spēles paliktņa specifikācijām, lūdzu, skatiet WRO 
parastās kategorijas vispārīgo noteikumu 4. noteikumā. Paliktņa izdrukājamais fails un 
PDF ar precīziem izmēriem ir pieejams vietnē www.wro-association.org.  

Informācija par starta pozīciju: 
 
Ir divas starta zonas (viena apakšā pa kreisi, otra — augšā pa labi). Pirms katras kārtas starta 
zona tiek atlasīta pēc nejaušības principa un būs vienāda visām šīs kārtas komandām. Pirms 
posma sākuma robots ir pilnībā jāstartē vienā starta zonā (definēta, kā norādīts iepriekš), kas 
neiekļauj tās aptverošo līniju. Startējot kabeļi tiek pierēķināti robota maksimālajam izmēram, tāpēc 
tie ir jāiekļauj starta zonā.  
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3. Binārais kods  
Pilsētā ir četras ielas (zila, zaļa, dzeltena un sarkana). Divās ielās ir jānovāc sniegs un divi 
transportlīdzekļi. Pārējās divās ielās ir jāizkaisa abrazīvs materiāls un jāizvairās no novietotajiem 
transportlīdzekļiem. Ziņapmaiņas sistēmā uzzināsiet, ko darīt katrā ielā.  
 
Vispirms robotam ir jānolasa binārais kods, kas pastāsta, ko darīt. Binārajā kodā ir  izmantoti divi 
biti katrai ielai, lai norādītu, vai aizvākt sniegu vai izkaisīt abrazīvo materiālu. Katrs bits ir 0 (melns) 
vai 1 (balts). Atslēgas fons ir melns, kas nozīmē visas nulles. Divi baltie elementi tiks pēc 
nejaušības principa instalēti binārajā kodā blakus robota starta zonai.  
 

Kods Darbība konkrētai ielai 

0-0 Novākt sniegu 

0-1 Izkaisīt zilo abrazīvo materiālu 

1-0 Izkaisīt melno abrazīvo materiālu 

1-1 (nav izmantots) 

 

 
 
Vienmēr būs divas ielas, no kurām jāaizvāc sniegs, un divas, kurās ir nepieciešams abrazīvais 
materiāls, pa vienai no katra tipa. Šajā piemērā binārais kods rāda: 

• Sniegs ir jānovāc no zilās un dzeltenās ielas. Šajās ielās ir jāaizvāc arī automašīnas 
(sīkāku informāciju skatīt misijās). 

• Zilais abrazīvais materiāls jāizkaisa zaļajā ielā 
• Melnais abrazīvais materiāls jāizkaisa sarkanajā ielā 
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4. Spēles objekti, pozicionēšana, randomizācija  
 
Baltie elementi 
 

 
Divus baltos elementus lieto binārā koda 

izveidošanai 

 
 
 
Divi baltie elementi tiks pēc nejaušības 
principa instalēti atslēgā, lai pabeigtu bināro 
kodu; skatīt 4. lappusi. Elementi netiks 
novietoti uz tās pašas krāsas (ne vairāk kā 
viens katrai ielas krāsai).  

 
Sniegs 
 

 
Sniegs tiek izveidots no 12 baltiem 2x4 LEGO 

klucīšiem. 

 
Sniega gabali tiek novietoti mazās vietās uz 
ielām, kur jānovāc sniegs (0-0 binārajā kodā, 
6 gabali katrā ielā).  
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Koki 
 
3 koki aug ielās, un tos nedrīkst ne pārvietot, ne sabojāt. Ir trīs dažādi koku modeļi — A, B un C. 
Katrā valstī valsts organizators izlemj, kuru modeli vai modeļus izmantot vietējās sacensībās.   
 

 
A modelis 

 
B modelis 

 
C modelis 

 
Koki ir izvietoti tumšpelēkajās zonās koku zonu iekšpusē. 
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Transportlīdzekļi 
 
4 transportlīdzekļi ir palikuši uz ielām (pa vienam uz katras ielas). Ir trīs dažādi automašīnu 
modeļi — A, B un C. Katrā valstī valsts organizators izlemj, kuru modeli vai modeļus izmantot 
vietējās sacensībās.   
 

 
A modelis 

 
B modelis 

 
C modelis 

 

 
Transportlīdzekļi tiek izvietoti pēc nejaušības 

principa pa vienam ielā, vienā no trim 
iespējamiem transportlīdzekļu novietojumiem 

tā, lai automašīnas priekšpuse būtu vērsta 
automašīnas ikonas virzienā uz paliktņa. 
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Abrazīvā materiāla dozatori 
 

 
Laukā ir divi dozatori. 

 
Divi abrazīvā materiāla dozatori ir novietoti 
dozatoru zonā uz melnajām/zilajām zonām, 
kas atrodas gaišpelēko zonu iekšpusē.  

 
Piespiežot sviru, no dozatora izbirs abrazīvais 

materiāls. 

Piezīme: lai konstruētu abrazīvā materiāla 
dozatoru, papildus WRO klucīšu 

komplektam tiek izmantoti daži klucīši no 
EV3 komplekta.  

 
Norādes par būvniecību, lūdzu, skatīt šī 

dokumenta beigās. 
 

 
Abrazīvais materiāls 
 
No dozatoriem ir pieejams divu veidu abrazīvais materiāls: 4 elementi, kas izgatavoti no minerālu 
grants (zili), un 4 elementi, kas izgatavoti no koka skaidām (melni), kas ir ilgtspējīgāks un 
ekoloģiskāks risinājums. Sākumā zilie elementi tiek ievietoti zilajā dozatorā, bet melnie — 
melnajā.   
 

 
Zilais abrazīvais materiāls (minerālu grants) 

 
Melnais abrazīvais materiāls (koka skaidas) 
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Malas 
 
Slikto laikapstākļu dēļ dažās ielās ir grūti saskatīt līnijas. Ir pieejamas 6 malas, ko robots var 
izmantot kā orientierus. Malas nav piestiprinātas pie virsmas. 
 

 
6 malas (3 sarkanas, 3 dzeltenas) 

 
Malas tiek novietotas zonās starp ielām — 
dzeltenā siena uz dzeltenā marķējuma, bet 
sarkanā siena — uz sarkanā marķējuma. 

 
Dzeltenās malas pareizais novietojums. 

 
Sarkanās malas pareizais novietojums. 

 
 
Paaugstināta sniega novietne 
 

 
Paaugstināta sniega novietne. 
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Paaugstināta sniega novietne atrodas uz 
sarkanajiem marķieriem sniega novietnes 

zonā. 

5. Robotu misijas  
Labākas izpratnes nolūkos misijas tiks izskaidrotas vairākas sadaļās.  

Komanda var izlemt, kādā secībā veiks misijas.  

5.1 Sniega notīrīšana un tā pārvietošana uz sniega novietni 

Sniegs ir jāaizvāc no ielām, kur nepieciešams (ielās ar atslēgu 0-0), un pēc tam jāpārvieto uz 
sniega novietni. Pilns punktu skaits tiek piešķirts, ja sniegs ir pacelts un nomests paaugstinātajā 
sniega novietnē. 

5.2 Abrazīvā materiāla izkaisīšana  

Abrazīvais materiāls ir jāizkaisa uz ielām: 

• Zilais abrazīvais materiāls uz ielas ar atslēgu 0-1 
• Melnais abrazīvais materiāls uz ielas ar atslēgu 1-0 

 
Materiāls ir vienmērīgi jāizkaisa uz ielas tā, lai vismaz viens materiāla gabals pieskartos katrai 
ielas daļai. Ielas ir sadalītas ar krāsainām līnijām, katrā ielā ir trīs daļas. Jūs iegūstat punktus tikai 
par vienu abrazīva materiāla detaļu katrā ielas posmā (ieskaitot gabalu ar augstākajiem 
punktiem).  

5.3 Transportlīdzekļu aizvilkšana uz stāvēšanas zonu 

Katrā no četrām ielām ir viens transportlīdzeklis.  

No ielām, kurās jānovāc sniegs (atslēga 0-0), transportlīdzekļi jāaizvelk uz stāvēšanas zonu. 
Nedrīkst pārvietot vai sabojāt transportlīdzekļus pārējās divās ielās.  

5.4 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). 

5.5 Bonusa punktu saņemšana un izvairīšanās no sodiem  
Bonusa punkti tiek piešķirti par malām, transportlīdzekļiem un abrazīvā materiāla dozatoriem, kas 
nav pārvietoti vai sabojāti. Sodi tiek piespriesti par koku pārvietošanu un bojāšanu. Koki tiek 
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pārvietoti, ja tie atrodas ārpus gaiši pelēkā kvadrāta. Sodu rezultāts nekad nav negatīvs punktu 
skaits (skatīt Vispārīgos noteikumus).  

 

 

6. Punktu skaitīšana 
Punktu skaitīšanas definīcijas  

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

• Lūdzu, ņemiet vērā! Katrā ielas posmā tiek ieskaitīti tikai viena abrazīvā materiāla (tas, 
kuram ir visaugstākais punktu skaits) punkti. 
 

Uzdevumi Katrs Kopā 

Sniega notīrīšana un tā pārvietošana uz sniega novietni 

Sniega elements sarkanā taisnstūra zonā, paaugstinātās sniega novietnes 
iekšpuse un paaugstinātā sniega novietne nav bojāta. 

5 60 

Sniega elements pilnībā atrodas sniega novietnes zonā, bet ne 
paaugstinātajā novietnē 

3 36 

Abrazīvā materiāla izkaisīšana 

Ielas daļas 1-0 saskarē ar 
• melno abrazīvo materiālu 

 
9 

 
27 

• zilo abrazīvo materiālu 4 12 

Ielas daļas 0-1 saskarē ar 
• zilo abrazīvo materiālu  

 
9 

 
27 

• melno abrazīvo materiālu 4 12 

Transportlīdzekļu aizvilkšana uz stāvēšanas zonu 

Transportlīdzeklis pilnībā novietots stāvēšanas zonā 20 40 

Transportlīdzeklis daļēji novietots stāvēšanas zonā 15 30 

Robota novietošana stāvēšanai 

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

14 14 

Bonusa punktu saņemšana un izvairīšanās no sodiem 

Mala nav pārvietota/bojāta 2 12 
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Dozators nav pārvietots/bojāts 4 8 

Transportlīdzekļi ielās ar 0-1 vai 1-0 nav pārvietoti (vairs neaizskar 
sākotnējās pozīcijas ietvaru) / bojāti 

6 12 

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

-8  -24 

Maksimālais punktu skaits  200 
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Punktu skaita lapa 
 

Komandas nosaukums: _______________________                 Kārta: 
______ 

 
Uzdevumi Katrs Maks. skaits Kopā 

Sniega notīrīšana un pārvietošana uz sniega novietni   

Sniega elements sarkanā taisnstūra zonā, paaugstinātās sniega 
novietnes iekšpuse un paaugstinātā sniega novietne nav bojāta. 

5 60   

Sniega elements pilnībā atrodas sniega novietnes zonā, bet ne 
paaugstinātajā novietnē 

3 36   

Abrazīvā materiāla izkaisīšana   

Ielas daļas 1-0 saskarē ar 
• melno abrazīvo materiālu 

 
9 

 
27 

  

• zilo abrazīvo materiālu 4 12   

Ielas daļas 0-1 saskarē ar 
• zilo abrazīvo materiālu  

 
9 

 
27 

  

• melno abrazīvo materiālu 4 12   

Transportlīdzekļu aizvilkšana uz stāvēšanas zonu   

Transportlīdzeklis pilnībā novietots stāvēšanas zonā 20 40   

Transportlīdzeklis daļēji novietots stāvēšanas zonā 15 30   

Robota novietošana stāvēšanai   

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

14 14   

Bonusa punktu saņemšana un izvairīšanās no sodiem   

Mala nav pārvietota/bojāta 2 12   

Dozators nav pārvietots/bojāts 4 8   

Transportlīdzekļi ielās ar 0-1 vai 1-0 nav pārvietoti (vairs 
neaizskar sākotnējās pozīcijas ietvaru) / bojāti 

6 12   

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

-8  -24   

Spēles rezultāta summa  200   

Pārsteiguma noteikums  

Kopējais punktu skaits šajā posmā  
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Laiks pilnās sekundēs  

 

Grupas paraksts  Tiesneša paraksts 

Punktu skaita skaidrojums  

Sniega elements sarkanā taisnstūra zonā, paaugstinātās sniega novietnes iekšpuse un 
paaugstinātā sniega novietne nav bojāta è 5 punkti 

 
3 sniega elementi, 15 punkti 

 
3 sniega elementi ir pilnīgi 
iekšpusē, viens (tas, kas 

atrodas uz robežas) 
neatrodas pilnībā sarkanā 

taisnstūra zonā. 3 x 5 + 1 x 3 
= 18 punkti.  

 
Ja galda lielums pārsniedz 

paaugstināto spēles paliktni, 
sniega novietni var pārvietot 

pie sienas, tas atbilst 
noteikumiem. Joprojām 

15 punkti. 

 
Paaugstināto sniega novietni 

var pārvietot zaļās zonas 
iekšpusē. Tomēr tai ir jābūt 

zaļajā zonā. 

 
Sniega novietne pārvietota, 

viens sniega elements 
joprojām sarkanajā zonā (1 x 

5 punkti), divi ārpusē / nav 
pilnīgi sarkanajā zonā (2 x 

3 punkti). 

  
Šeit sniega novietne ir 
pārvietota un tikai divi sniega 
elementi atrodas zaļās zonas 
iekšpusē, neviens pilnībā 
neatrodas sarkanajā zonā. 
Šādā gadījumā:  
2 x 3 = 6 punkti. 

Sniega elements atrodas sniega novietnes zonā, bet ne paaugstinātajā novietnē è 
3 punkti  
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5 sniega elementi zaļajā zonā 

(nav svarīgi, vai apakšā). 
15 punkti. 

 
4 sniega elementi zaļajā 
zonā. 5. elements nav pilnīgi 
zonā. 
 

 
Zaļā līnija pieder zonai. Šeit 
5. elements pilnībā atrodas 
zonā, jo tas neskar melno 
līniju. 

 
Abrazīvā materiāla izkaisīšana 
 
Melnajam un zilajam abrazīvajam materiālam parādīsim vienu piemēru vienai ielai. Vērtēšana 
notiek tādā pašā veidā 0-1 vai 1-0 ielu daļām.  
 
Šajā piemērā zilā iela ir 1-0 iela. Jāizkaisa melnais abrazīvais materiāls (9 punkti), zilais abrazīvais 
materiāls jāizkaisa, par katru gadījumu saņemot 4 punktus. Katrā ielā ir 3 daļas, ko atdala 
krāsaina ielas līnija. Skatiet piemēru par 1., 2. un 3. daļu nākamajā fotoattēlā.  

 
Visi 4 melnie abrazīvie materiāli atrodas ielas 

1. DAĻĀ: 
9 punkti 

 
Šeit melnais abrazīvais materiāls atrodas 

KATRĀ DAĻĀ: 
3 x 9 punkti = 27 punkti 
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Šajā gadījumā zilais abrazīvais materiāls 

NESKAITĀS, maksimāli tiek ieskaitīts tikai 
viens gabals (tas, kuram ir visaugstākais 

punktu skaits). Šādā gadījumā:  
3 x 9 punkti = 27 punkti (melns) 

 
Šeit redzamas 2 sadaļas ar melnu abrazīvu 

materiālu un viena ar tikai zilu abrazīvu 
materiālu. Tādā gadījumā jūs iegūsiet: 

2 x 9 + 1 x 4 = 22 punkti 

  

 
Šādā gadījumā materiāls pieskaras  

tikai kreisajai daļai 

 
Šādā gadījumā materiāls skar abas daļas, 
tomēr tas tiek skaitīts tikai vienai daļai. Šeit 
tiek skaitīta tikai daļa, kas iegūst visvairāk 

punktu. 

 

 



 

WRO 2020 — parastā kategorija — juniori 

Pasaules Robotu olimpiāde un WRO logotips ir World Robot Olympiad Association Ltd. preču zīmes.  
© 2020 World Robot Olympiad Association Ltd.                 17 

Tas nekas, ja materiāls neatrodas uz ielas 
pilnībā, tomēr tam ir vismaz jāpieskaras ielai. 

 
Šādā gadījumā materiāls joprojām ir zilās 

ielas iekšpusē (to nosaka zilā līnija skatā no 
augšas). 

 
Šādā gadījumā materiāls atrodas ārpus zilās 

ielas un NETIEK skaitīts. 

 
Transportlīdzeklis pilnībā novietots stāvēšanas zonā è 20 punkti 

 
Abi transportlīdzekļi ir pilnībā 
novietoti stāvēšanas zonā. 

 
Transportlīdzeklis atrodas 

zonā (zilā līnija pieder zonai). 

 
Transportlīdzeklis var būt arī 
malā.  

Transportlīdzeklis daļēji novietots stāvēšanas zonā è 15 punkti 

 
Viens transportlīdzeklis ir 
zonā pilnībā, otrs daļēji. 

 
Transportlīdzeklis daļēji zonā. 

 

Robots pilnībā apstājas starta vai finiša zonā è 14 punkti 
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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. 

 
  



 

WRO 2020 — parastā kategorija — juniori 

Pasaules Robotu olimpiāde un WRO logotips ir World Robot Olympiad Association Ltd. preču zīmes.  
© 2020 World Robot Olympiad Association Ltd.                 19 

Mala nav pārvietota/bojāta è 2 punkti 

 
Nav pārvietots, 2 punkti 

 
Pārvietots, bet atrodas 
gaišpelēkajā zonā — 

joprojām atbilst noteikumiem. 
2 punkti. 

 
Pārvietots ārpus gaišpelēkās 
zonas, 0 punkti. 

 
Bojāts, 0 punkti. 

  

Dozators nav pārvietots/bojāts è 4 punkti 

 
Nav pārvietots, 4 punkti 

katram. 

 
Pārvietots, bet atrodas 
gaišpelēkajā zonā — 

joprojām atbilst noteikumiem. 
4 punkti. 

 
Pārvietots ārpus gaišpelēkās 

zonas, 0 punkti. 

 
Bojāts, 0 punkti. 
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Transportlīdzekļi ielās ar 0-1 vai 1-0 nav pārvietoti (vairs neaizskar sākotnējās pozīcijas 
ietvaru) / bojāti è 6 punkti 

 
Nav pārvietots. 6 punkti. 

 
Pārvietots, bet joprojām 

pieskaras pelēkā taisnstūra 
starta pozīcijai. 6 punkti. 

 
Pārvietots ārpusē. 0 punkti. 

 
Bojāts. 0 punkti. 

  

 
Koks pārvietots vai bojāts è -8 punkti 

 
Pārvietots, bet atrodas 
gaišpelēkajā zonā — 

joprojām atbilst noteikumiem. 

 
Pieskaras ārpus gaišpelēkās 

zonas, -8 punkti. 

 
Bojāts, -8 punkti. 
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7. 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  
 

• Binārais kods tiek aizstāts ar krāsu kodu. Tiks novietoti ne tikai baltie elementi; tiks 
novietotas tālāk norādītās krāsas ar tiešu nozīmi: 

o zila: izkaisiet zilo abrazīvo materiālu uz šīs krāsas ielas; 
o melna: izkaisiet melno abrazīvo materiālu uz šīs krāsas ielas; 
o 2x balta: aizvāciet sniegu no šīs krāsas ielas.  

• Starta zona vienmēr ir apakšējā kreisajā zonā.  
• Tiek izmantots tikai viena veida abrazīvais materiāls, un to var izkaisīt uz divām 

apledojušām ielām. 
 
Starptautiskā fināla īpašie nosacījumi 
 
WRO starptautiskajā finālā būs daži īpaši nosacījumi: 
 

• Koki: starptautiskajā finālā modelis var atšķirties, tomēr nepārsniegs 10 cm x 10 cm x 
10 cm. 

 
• Transportlīdzekļi: starptautiskajā finālā modelis var atšķirties, tomēr nepārsniegs 10 cm x 

7 cm x 6 cm (garums x platums x augstums). 
 
Uzņemšanas valsts informēs par šiem 3D elementiem ne vēlāk kā 2020. gada 1. septembrī. 
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8. Spēles objektu montāža 
Koka A modelis, ko var izmantot vietējās sacensībās. 

 
Koka A modelis, ko var izmantot vietējās sacensībās. 
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Koka B modelis, ko var izmantot vietējās sacensībās. 
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Koka C modelis, ko var izmantot vietējās sacensībās. 
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Automašīnas A modelis, ko var izmantot vietējās sacensībās. 

 



 

WRO 2020 — parastā kategorija — juniori 

Pasaules Robotu olimpiāde un WRO logotips ir World Robot Olympiad Association Ltd. preču zīmes.  
© 2020 World Robot Olympiad Association Ltd.                 26 

 
 

Automašīnas B modelis, ko var izmantot vietējās sacensībās. 
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Automašīnas C modelis, ko var izmantot vietējās sacensībās. 
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Lūdzu, ņemiet vērā, ka abrazīvā materiāla dozatoriem ir nepieciešami papildu klucīši no 
komplekta EV3 Core Set (45544). Klucīši ir norādīti nākamajā attēlā.  

 
Ja tehnikas strēles jums ir tikai dažādās krāsās, varat izmantot arī tās. Šo klucīšu krāsa 

misijai nav svarīga. 
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