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1. Ievads 
Ūdens līmeņa celšanās bīstami palielina spiedienu uz dambjiem, kas aizsargā zonu zem jūras 
līmeņa. Jūs tikko saņēmāt brīdinājumu no brīdinājumu sistēmas par to, ka ūdens plūst no diviem 
dambjiem, kas draud sabrukt. Jūsu robots ar izpletni tiek nolaists zonā, lai novērstu problēmas. 

Šogad vecākās grupas misija ir izstrādāt robotu, kuram ir jāatrod dambju vājās vietas un 
materiāls stiprinājuma vaļņu būvniecībai, jāuzstāda smilšu maisi māju aizsardzībai un 
jāinformē to iedzīvotāji par evakuācijas nepieciešamību.  
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2. Spēles lauks  
Nākamajā grafikā ir redzams spēles lauks ar dažādām zonām.  

 

 
Ja galda lielums pārsniedz spēles paliktni, paliktnis tiek centrēts pēc visiem izmēriem. Iespējamā 
vieta starp paliktni un sienu tiek 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: 
 
Šogad vecākās grupas laukam nav tipiskās starta zonas. Robota starta pozīcija tiks izvēlēta pēc 
nejaušības principa kā viens no pelēkajiem apļiem. Robots jānovieto tā, lai robota projekcija 
pilnībā nosegtu pelēko apli (skats no augšas). Komandai ir atļauts novietot robotu ar seju 
jebkurā virzienā. 
 
Tā kā šis starta aplis ir mazāks par atļauto robota izmēru, robota izmērs tiks mērīts pirms 
posma, pamatojoties uz vispārīgajiem noteikumiem. 
 
 



 

WRO 2020 — parastā kategorija — vecākā grupa 

Pasaules Robotu olimpiāde un WRO logotips ir World Robot Olympiad Association Ltd. preču zīmes.  
© 2020 World Robot Olympiad Association Ltd.                 4 

3. Spēles objekti  
 
Betona bloki  
 
Ir pieejami seši betona bloki (3 dzelteni, 3 sarkani), un tos var izmantot pastiprinājuma vaļņu 
būvniecībai. Blokus var sakraut savītā veidā. 
 

 
Dzeltens bloks 

 
Sarkans bloks 

 
Visi bloki 

 
Betona bloki, kas novietoti laukā 

 
Bloki, kas sakrauti savītā veidā 
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Smilšu maisi 
 
Ir pieejami četri smilšu maisi (2 zaļi, 2 zili), kurus var izmantot, lai aizsargātu mājas no ūdens, kas 
nāk no dambju noplūdēm. 
 

 
Zaļi smilšu maisi 

 
Zili smilšu maisi 

 
Smilšu maisu statīvi  
 
Smilšu maisu glabāšanai tiek izmantoti divi smilšu maisu statīvi (2 maisi katrā statīvā)  
 

 
Smilšu maisu statīvi  

 
Smilšu maisi tiek novietoti, centrējot 

uz smilšu maisu statīviem 

 
  



 

WRO 2020 — parastā kategorija — vecākā grupa 

Pasaules Robotu olimpiāde un WRO logotips ir World Robot Olympiad Association Ltd. preču zīmes.  
© 2020 World Robot Olympiad Association Ltd.                 6 

Mājas 
 
Spēles laukā ir uzstādītas divas mājas (zaļa un zila) ar apkārtējiem vaļņiem. Mājām priekšpusē 
nav vaļņu, tātad tās ir neaizsargātas pret ūdens līmeņa celšanos. 
 

 
Zaļā māja  

 
Zilā māja 

 
Paziņojums par evakuāciju 
 
Lai mājas iemītniekiem liktu evakuēties, jāizmanto divi evakuācijas paziņojumi. Robots var tos 
sniegt starta brīdī. Katrai mājai jāsniedz viens paziņojums. 
 

 
Paziņojums par evakuāciju  
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Dambja statusa kartes 
 
Sarkanā dambja statusa karte nozīmē to, ka šajā vietā ir jāuzceļ sarkans aizsargvalnis, bet 
dzeltenā dambja statusa karte nozīmē dzeltenu aizsargvalni. 
 

 
Dambja statusa kartes 

 

 
Koki  
 
Daudzi koki ir izauguši spēles laukā kopš dambju uzcelšanas.  
 
Koki nav izgatavoti no LEGO daļām. Kā kokus var izmantot jebkura materiāla, krāsas un 
svara cilindrus (kartonu, sodas kārbas, tualetes papīra rullīšus, koku, metālu). Nepieciešamie 
izmēri: diametrs 4–7 cm, augstums vismaz 10 cm, svars ne vairāk kā 100 g katram.  
 
Ieteicams lietot 3 kokus reģionāliem pasākumiem un līdz 6 kokiem — valsts mēroga 
pasākumam.   
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4. Spēles objektu pozicionēšana un randomizācija  
 
Labākai izpratnei spēles lauks ir sadalīts četrās zonās: A (augšā pa kreisi), B (apakšā pa kreisi), 
C (augšā pa labi) un D (apakšā pa labi) — skatiet nākamo grafiku: 

 
 
Spēles objekti tiks novietoti un randomizēti šādi:  
 
Sacensību dienas rītā:  

1. Māju pozīcijas tiek atlasītas pēc nejaušības principa. Divas mājas tiek novietotas divās 
no četrām zonām (pa vienai katrā) un paliek tur uz visu sacensību dienu.  

2. Smilšu maisu statīvi tiek uzstādīti citās zonās — tur, kur nav mājas (S zonās). 
 
Pirms katra raunda (tas pats visām komandām vienā kārtā): 

1. Divi smilšu maisi tiek novietoti katrā smilšu maisu statīvā, nesajaucot krāsas.   
2. Viena sarkana vai viena dzeltena dambja statusa karte tiek novietota katrā zonā, kurā ir 

māja.  
3. Trīs betona bloki pēc nejaušības principa tiek novietoti 3 no 4 iespējamām vietām (B1, B2, 

B3 vai B4) katrā no zonām, kurās nav mājas, tomēr vienmēr visi trīs vienas krāsas betona 
bloki vienā zonā (nav krāsu sajaukuma).  

4. Koki pēc nejaušības principa ir novietoti uz baltajiem apļiem (no T1 līdz T8), vismaz viens 
katrā kolonnā. Reģionālajiem pasākumiem tiek izmantoti 3 koki. Organizatori var izlemt 
par lielāku koku skaitu valstu finālos.  

5. Robota starta pozīcijas (pelēkie apļi no R1 līdz R6) tiks atlasītas pēc nejaušības principa.  
 
Vienas iespējas piemērs: 

• Mājas ir novietotas A un C zonās 
• Smilšu maisu statīvi S pozīcijās B un D zonās 
• Zilie smilšu maisi tiek novietoti smilšu maisu statīvā B zonā, zaļie — C zonā 
• Sarkanā dambja statusa karte tiek novietota A zonā, dzeltenā karte — C zonā.  
• Sarkanie betona bloki tiek novietoti uz B1, B2, B3 B zonā, bet dzeltenie betona bloki — uz 

B2, B3, B4 D zonā. 
• Koki tiek novietoti uz T3, T4, T6.  
• Robots jāstartē uz R3. 
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Kā paraugu lauka iestatīšanai skatīt fotoattēlus nākamajā lappusē. 

 
A (augšā pa kreisi) un B (apakšā pa kreisi) ZONA 

• Zilā māja A zonā 
• Sarkanā dambja karte 

A zonā 
• Dzeltenie betona bloki 

B zonā 
• Zilo smilšu maisu B zona 
• Koki pozīcijā T3, T4 
• Robots uz R3 ar 

evakuācijas paziņojumu 
augšpusē 

 

 
C (augšā pa labi) un D (apakšā pa labi) ZONA 

• Zaļā māja C zonā 
• Dzeltenā dambja karte 

C zonā 
• Sarkanie betona bloki 

D zonā 
• Zaļie smilšu maisi D zonā 
• Koks pozīcijā T6 
 

 
Lūdzu, ņemiet vērā! Ir viens iespējamais iestatījums, pamatojoties uz randomizāciju, kas 
izskaidrota iepriekšējā lappusē. Lūdzu, sīkāk apskatiet randomizācijas skaidrojumu!   
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5. Robotu misijas  
Labākas izpratnes nolūkos misijas tiks izskaidrotas vairākas sadaļās. Komanda var izlemt, kādā 
secībā veiks misijas.  

Lai robots izpildītu savas misijas, tam ir jāpārvietojas sarežģītā vidē, nezinot savu sākotnējo starta 
pozīciju, kā arī nesabojājot un nepārvietojot kokus. 

5.1 Evakuācijas paziņojumu nodošana 

Robotam ir jānodod evakuācijas paziņojums katras mājas iedzīvotājam. Paziņojums tiek uzskatīts 
par nodotu, ja tas atrodas īpašumā, ko nosaka māju aptverošās sienas.  

5.2 Māju aizsargāšana 

Robotam ir jāuzstāda divi smilšu maisi, lai noslēgtu atklāto zonu māju priekšā. Katrs smilšu maiss, 
kas pieskaras melnajai līnijai mājas priekšā, nopelna punktus.  

Papildu punkti tiek piešķirti, ja māja ir pilnībā aizsargāta pret ūdens līmeņa celšanos un ir izmantoti 
smilšu maisi, kas ir tādā pašā krāsā kā māja. Māja ir pilnīgi aizsargāta, ja nav palikusi neviena 
sprauga, kas būtu pietiekami liela 1x6 LEGO klucīša ievietošanai. 

5.3 Nostiprinājuma vaļņu būvēšana 

Robotam ir jābūvē nostiprinājuma vaļņi noplūstošo dambju priekšā. Katrs valnis ir jāizveido no 
betona blokiem, kas ir tādā pašā krāsā kā dambja statusa karte. 
 
Lai nopelnītu punktus, betona blokam ir jāpieskaras mērķa zonai. Papildu punktus piešķir, ja tiek 
izmantoti būvbloki, kas ir tādā pašā krāsā kā dambja statusa karte, un betona bloki tiek būvēti kā 
sakrauta konstrukcija.  
 

5.4 Robota novietošana stāvēšanai 

Misija ir pabeigta, ja robots atgriežas savā starta pozīcijā un pats apstājas. Pelēkā apļa starta 
pozīcijai ir jābūt vismaz daļēji nosegtai ar robota izvirzījumu. 

5.5 Bonusa punktu saņemšana un izvairīšanās no sodiem 

Bonusa punkti tiek piešķirti par mājām, kas atrodas joprojām savā sākotnējā pozīcijā. Sodi tiek 
piešķirti par kokiem, kas tiek izkustināti no vietas (tie vairs neatrodas uz gaiši pelēkā laukuma). 
Sodu rezultāts nekad nav negatīvs punktu skaits (skatīt Vispārīgos noteikumus). 
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6. 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.  

 
Uzdevumi Katrs Kopā 

Evakuācijas paziņojumu nodošana  

Pilnībā īpašuma robežās (ne vairāk kā 1 katrai mājai) 9 18 

Daļēji īpašuma robežās (ne vairāk kā 1 katrai mājai) 6 12 

Māju aizsargāšana 

Smilšu maiss pieskaras melnajai līnijai (ne vairāk kā 2 katrai mājai) 12 48 

• Bonuss, ja abi smilšu maisi ir tādā pašā krāsā kā māja 8 16 

• Bonuss par pilnīgi aizsargātu māju (nav spraugu) 10 20 

Nostiprinājuma vaļņu būvēšana 

Betona bloki pilnībā baltās mērķa zona iekšpusē vai sakrauti uz 
blokiem pilnīgi baltās mērķa zonas iekšpusē (ne vairāk kā 3 katrā 
mērķa zonā) 

4 24 

• Bonuss par betona bloku, kas stāv un ir pareizi sakrauts 
savītā veidā uz diviem blokiem 

8 16 

• Bonuss par katru pareizas krāsas bloku katrā mērķa zonā 7 42 

Atgriešanās starta pozīcijā  

Atgriežas starta pozīcijā un pats apstājas (daļēji vai pilnīgi paslēpjot 
pelēko apli skatā no augšas) 

6 6 

Bonusa punktu saņemšana un izvairīšanās no sodiem 

Māja atrodas joprojām savā sākotnējā pozīcijā bez bojājumiem 5 10 

Koks ir pārvietots (vairs nepieskaras gaiši pelēkajam laukumam) vai 
bojāts. (*) 

-7 -21 

Maksimālais punktu skaits  200 

(*) Ja spēlei izmanto vairāk nekā 3 kokus, tad ir iespējams lielāks negatīvo punktu skaits.  
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Punktu skaita lapa  

Komandas nosaukums: _______________________  Kārta: ______ 

Uzdevumi Katrs Maks. skaits Kopā 

Evakuācijas paziņojumu nodošana    

Pilnībā īpašuma robežās (ne vairāk kā 1 katrai mājai) 9 18   

Daļēji īpašuma robežās (ne vairāk kā 1 katrai mājai) 6 12   

Māju aizsargāšana   

Smilšu maiss pieskaras melnajai līnijai (ne vairāk kā 2 katrai 
mājai) 

12 48   

• Bonuss, ja abi smilšu maisi ir tādā pašā krāsā kā māja 8 16   

• Bonuss par pilnīgi aizsargātu māju (nav spraugu) 10 20   

Nostiprinājuma vaļņu būvēšana   

Betona bloki pilnībā baltās mērķa zona iekšpusē vai sakrauti uz 
blokiem pilnīgi baltās mērķa zonas iekšpusē (ne vairāk kā 
3 katrā mērķa zonā) 

4 24   

• Bonuss par betona bloku, kas stāv un ir pareizi 
sakrauts savītā veidā uz diviem blokiem 

8 16   

• Bonuss par katru pareizas krāsas bloku katrā mērķa 
zonā 

7 42   

Atgriešanās starta pozīcijā    

Robots uzsācis kustību šādā pozīcijā:  

Atgriežas starta pozīcijā un pats apstājas (daļēji vai pilnīgi 
paslēpjot pelēko apli skatā no augšas) 

6 6   

Bonusa punktu saņemšana un izvairīšanās no sodiem   

Māja joprojām sākotnējā pozīcijā 5 10   

Koks ir pārvietots (vairs nepieskaras gaiši pelēkajam laukumam) 
vai bojāts (salauzts vismaz viens elements). (*) 

-7 -21   

Maksimālais punktu skaits  200   

Pārsteiguma noteikums  

Kopējais punktu skaits šajā posmā  

Laiks pilnās sekundēs  
 
 
 
Grupas paraksts  Tiesneša paraksts 
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Punktu skaita skaidrojums  

Pilnībā īpašuma robežās (ne vairāk kā 1 katrai mājai) è 9 punkti 

  
Melnā līnija pieder 

īpašumam, ir kārtībā. 

 
Arī stāvēšana atbilst 

noteikumiem. 

 
9 punkti, skaitās tikai viens. 

  

Daļēji īpašuma robežās (ne vairāk kā 1 katrai mājai) è 6 punkti  

  
0 punkti, ārpusē. 

 

Smilšu maiss pieskaras melnajai līnijai (ne vairāk kā 2 katrai mājai) è 12 punkti 

 
24 punkti, 2 pieskaras. 

 
12 punkti, 1 pieskaras. 

 
24 punkti, skaitās tikai 2. 
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Bonuss, ja smilšu maisiem ir tāda pati krāsa kā mājai è 8 punkti 
Bonuss par pilnīgi aizsargātu māju (nav spraugu) è 10 punkti 

 
2x 12 punkti: Smilšu maisi pieskaras 
+ 10 punkti: Māja pilnībā aizsargāta 

 
2x 12 punkti: Smilšu maisi pieskaras 
+ 10 punkti: Māja pilnībā aizsargāta 
+ 8 punktu bonuss par pareizu krāsu 

  

Māja nav aizsargāta pilnībā, jo  
1x6 LEGO klucīti var ievietot starp smilšu maisiem:  

2x 12 punkti: Smilšu maisi pieskaras 
+ 8 punktu bonuss par pareizu krāsu 
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Betona bloki pilnībā baltās mērķa zona iekšpusē vai sakrauti uz blokiem pilnīgi baltās 
mērķa zonas iekšpusē (ne vairāk kā 3 katrā mērķa zonā) è 4 punkti 

 
2 x 4 punkti = 8 punkti 
(divi pilnīgi iekšpusē) 

 
2 x 4 punkti = 8 punkti 
(divi pilnīgi iekšpusē) 

 
3 x 4 punkti = 12 punkti 

(trīs pilnīgi iekšpusē) 

 
3 x 4 punkti = 12 punkti 

(trīs pilnīgi iekšpusē)  

  

Bonuss par betona bloku, kas stāv un ir pareizi sakrauts savītā veidā uz diviem 
blokiem  
è 8 punkti 

 
3 x 4 = 12 punkti. 
+ 8 bonusa punkti. 
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Bonuss par katru pareizas krāsas bloku katrā mērķa zonā è 7 punkti 

 
3 x 4 = 12 punkti 

+ 3 x 7 = 21 bonusa punkti 
 par pareizu krāsu. 

 

 
3 x 4 = 12 punkti 

+ 8 bonusa punkti par 
sakraušanu savītā veidā 

+ 3 x 7 = 21 bonusa punkti 
 par pareizu krāsu. 

 

 
3 x 4 = 12 punkti 
Bloki ir iekšpusē, bet nav 
sakrauti savītā veidā. 
+ 3 x 7 = 21 bonusa punkti 
 par pareizu krāsu. 

Atgriežas starta pozīcijā un pats apstājas (daļēji vai pilnīgi paslēpjot pelēko apli skatā no 
augšas) è 6 punkti 

 
Pilnībā nosedz starta 

pozīciju. 6 punkti. 

 
Daļēji nosedz starta pozīciju.  

6 punkti. 

 Atgriešanās uz nepareizu 
R1–R6 zonu (kas nav bijusi 
starta pozīcija) ir 0 punktu 

vērtībā.  

Māja atrodas joprojām savā sākotnējā pozīcijā bez bojājumiem è 5 punkti 

 
Kārtībā, 5 punkti. 

 
Kārtībā, nav ārpus 

gaišpelēkās/melnās zonas. 
5 punkti. 

 
Kārtībā, piespiests pie sienas 

(ja galds ir lielāks nekā 
paliktnis). 5 punkti. 



 

WRO 2020 — parastā kategorija — vecākā grupa 

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

 
Nav kārtībā, 0 punkti 

  

 
Koks ir pārvietots (vairs nepieskaras gaiši pelēkajam laukumam) vai bojāts. è -7 punkti  

 
Joprojām kārtībā, koks baltās 
zonas un gaišpelēkās malas 

iekšpusē. 

 
Nav kārtībā, pārvietots ārpus 

apļa. -7 punkti. 

 
Bojāts koks, -7 punkti. 

 
Piezīme: Lūdzu, ņemiet vērā, ka koks var izskatīties atšķirīgi jūsu valstī / jūsu sacensībās. 
Lūdzu, skatiet valsts organizētāja informāciju par izmantojamo koka veidu. 
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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  
 

• Izmantojiet fiksētu koku pozīciju sacensību dienai 
• Izmantojiet fiksētu robota starta pozīciju sacensību dienai  
• Ierobežots koku skaits, iepriekš informējiet komandas par koku novietojuma vietu. 

 
Starptautiskā fināla īpašie nosacījumi 
 
Uzņemošā valsts informēs par koku izmēriem starptautiskajā finālā ne vēlāk kā 2020. gada 
1. septembrī. 
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8. Spēles objektu montāža 
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