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PIRMĀ DAĻA — SPĒLES APRAKSTS 

1. Ievads 

Atbildīga enerģijas resursu izmantošana ir ļoti svarīga mūsu nākotnei. Tas ir svarīgi gan visai 
sabiedrībai, gan arī mūsu pašu mājām.  
 
Pamata vecuma grupas spēles laukā robots palīdz modernizēt māju. Robots vecās lampas 
aizstās ar jaunām energoefektīvām lampām. Turklāt robotam ir jāuzstāda saules baterijas uz 
jumta, kā arī jāuzstāda inteliģentās viedās mājas ierīces. 
 
Šis darbs palīdzēs samazināt mājas enerģijas pieprasījumu un pēc iespējas labāk izmantot 
atjaunojamo enerģiju. 
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2. Spēles lauks  

Nākamajā grafikā ir redzams spēles lauks ar dažādām zonām.  

 

Ja galda lielums pārsniedz spēles paliktni, centrējiet paliktni uz visām pusēm galda iekšpusē.   

Plašāku informāciju par galda un spēles paliktņa specifikācijām, lūdzu, skatiet WRO 

parastās kategorijas vispārīgo noteikumu 4. noteikumā. Paliktņa izdrukājamais fails ir 

pieejams vietnē www.wro-association.org.  

 
  

Pārstrādes 

centrs 

 

Saules baterijas 

zona 

Barjeras 

Gaismas spuldzes zona 

Starta un 

finiša zona 

Saules baterijas zona 

Aprīkojuma zona 

http://www.wro-association.org/
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3. Spēles objekti, pozicionēšana, randomizācija  

 

Vecās spuldzes (3 sarkanas, 3 dzeltenas) 

 

Ir sešas vecas spuldzes, ko nejaušā secībā ievieto katrā kārtā uz mazā dzeltenā kvadrāta 

spuldžu zonu iekšpusē.  

 

 
Sarkana spuldze (nedarbojas) 

 
Dzeltena spuldze (darbojas) 

 

 
Spuldzes sākuma pozīcija uz mazā dzeltenā 

kvadrāta spuldžu zonu iekšpusē 

 

 
Spuldzes sākuma pozīcija uz mazā dzeltenā 

kvadrāta spuldžu zonu iekšpusē 
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Vienu iespējamo randomizāciju var redzēt šeit  
(sarkans X sarkanai spuldzei, dzeltens X dzeltenai spuldzei): 
 

 
 

Energoefektīva spuldze (3 baltas) 

 

Aprīkojuma zonā uz baltajiem kvadrātiem vienmēr ir novietotas trīs energoefektīvas spuldzes. 

 

 
Balta spuldze (energoefektīva) 

 
Visu lauka balto 

spuldžu sākuma pozīcija 
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Saules baterija (1 gab.) 

 

Posma sākumā uz robota jānovieto viena saules baterija.  

 

 
Saules baterija 

 
Saules baterija uz robota 

 
Saule (1 gab.) 

 

Mēs aicinām novietot sauli arī mūsu spēles laukā. Saule tiek pēc nejaušības principa 

novietota uz mazā dzeltenā taisnstūra virs vai zem sākuma zonas.  

 

 
Saule 

 
Saule virs sākuma zonas 

 
Saule zem sākuma zonas 
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Viedās mājas ierīces (2 gab.) 

 

Ir divas viedās mājas ierīces, kuras vienmēr novieto uz zaļajiem kvadrātiem aprīkojuma zonā. 

 

 
Viedā mājas ierīce 

 
Viedās mājas ierīču sākuma pozīcija 

 
 

Barjera (2 gab.) 

 

Laukā ir divas barjeras. Abas barjeras ir novietotas augšpusē vai zem centrālās melnās līnijas. 

Tās nekad nenovieto jauktā veidā (tātad nekad nav viena augšā, otra apakšā). 

 

 
Barjera 

 
Sākuma pozīcija virs centrālās melnās līnijas 

 
Beigu pozīcija zem centrālās melnās līnijas 
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Kopsavilkuma randomizācija  
 
Sacensību dienā barjeru pozīcija tiek atlasīta pēc nejaušības principa (gan virs, gan zem 

melnās līnijas). 

 

Katram raundam, nejauši tiek novietoti šie objekti: 

 

● Saules pozīcija (virs vai zem sākuma zonas) 

● Sarkano un dzelteno spuldžu pozīcija (dažādās spuldžu zonās) 

 

4. Robotu misijas  

Labākas izpratnes nolūkos misijas tiks izskaidrotas vairākās sadaļās.  

Komanda var izlemt, kādā secībā veiks misijas. 

 

4.1. Saules baterijas uzstādīšana  

Saules baterija ir jāuzstāda pareizajā jumta pusē atkarībā no saules novietojuma raunda 

sākumā, skatiet šo grafiku: 

 

Pilni punkti tiek piešķirti, ja saules baterija pilnībā atrodas pareizajā zilajā zonā un kniedes 

augšpusē.  

4.2. Veco spuldžu noņemšana  

Vēl viens uzdevums ir atrast vecās spuldzes, kas vairs nedarbojas (sarkanās spuldzes), 

noņemiet tās no pozīcijas un nogādājiet pārstrādes centrā.  

Daži punkti tiek piešķirti, ja spuldzes ir ārpus lielākā dzeltenā kvadrāta, un pilni punkti tiek 

piešķirti, ja spuldzes pilnībā atrodas pārstrādes centra iekšpusē.  
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4.3. Energoefektīvo spuldžu uzstādīšana  

Kad sarkanās spuldzes ir noņemtas, robotam ir jāsavāc jaunās baltās, energoefektīvās spuldzes 

un tās jāuzstāda dažādās telpās.  

Pilni punkti tiek piešķirti, ja jauna energoefektīvā spuldze ir pilnībā lielākā dzeltenā kvadrāta 

laukumā iekšpusē, kur iepriekš tika izmantota sarkana spuldze. Katrā zonā var būt ne vairāk kā 

viena jaunā energoefektīvā spuldze. 

4.4. Viedo mājas ierīču novietošana 

Visu viedo enerģijas ierīču saprātīga izmantošana mājās var palīdzēt samazināt enerģijas 

patēriņu. Tāpēc viedās mājas ierīces ir jānovieto mājas telpās.  

Daži punkti tiek piešķirti, ja viedās mājas ierīces raunda sākumā tiek ievietotas telpā ar sarkanu 

spuldzi. Pilni punkti tiek piešķirti, ja viedās mājas ierīces ievieto telpā, kur arī sarkanā spuldze 

tiek aizstāta ar baltu, energoefektīvu spuldzi. Vienā telpā tiek skaitīta tikai viena viedās mājas 

ierīce. Ja vienā telpā ir divas viedās mājas ierīces, jūs nesaņemat punktus. 

4.5. Robota novietošana stāvēšanai 

 

Misija ir pabeigta, kad robots atgriežas uz starta un finiša zonu, apstājas un robota šasija pilnībā 

(skats no augšas) atrodas starta un finiša zonā (kabeļiem ir atļauts atrasties ārpus starta un 

finiša zonas). 

4.6. Bonusa punktu saņemšana  

 

Bonusa punkti tiek piešķirti, ja barjeras nav pārvietotas un sabojātas, kā arī par to, ja vecās, bet 

joprojām strādājošās dzeltenās spuldzes nav pārvietotas no sākuma pozīcijas un sabojātas.   
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5. Punktu skaitīšana 

Punktu skaitīšanas definīcijas  

 

“Pilnībā” nozīmē to, ka spēles objekts tikai pieskaras atbilstošajai zonai (neieskaitot melnās 

līnijas).  

Svarīgi spuldžu vērtēšanai: ja vienā lielajā dzeltenajā zonā pilnībā atrodas vairāk nekā 

viena spuldze, par šīm spuldzēm netiek piešķirti punkti. Ja tiek ietekmēta balta spuldze, šī 

spuldze netiek pieskaitīta viedās mājas ierīces vērtējumam. 

 

Uzdevumi Katrs Kopā 

Saules baterijas uzstādīšana 

Saules baterija pilnībā atrodas pareizajā zilajā zonā, un kniedes ir 

augšpusē. 

 10 

Veco spuldžu noņemšana 

Sarkanā spuldze ir ārpus lielā dzeltenā kvadrāta, nevis pārstrādes 
centra iekšpusē. 

6 18 

VAI: Sarkana spuldze pilnībā pārstrādes centra iekšpusē.  8 24 

Energoefektīvo spuldžu uzstādīšana 

Balta spuldze pilnībā lielā dzeltenā kvadrāta iekšpusē. 10 30 

Viedās mājas ierīces novietošana (tikai viena viedās mājas ierīce telpā) 

Viedās mājas ierīce telpā ar sarkanu spuldzi raunda sākumā un bez 
energoefektīvās spuldzes. 

3 6 

Viedās mājas ierīce telpā ar sarkanu spuldzi raunda sākumā un 
pareizi novietotu energoefektīvo spuldzi. 

7 14 

Robota novietošana stāvēšanai 

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

 7 

Bonusa punktu saņemšana  

Barjera nav pārvietota vai sabojāta. 2 4 

Dzeltenā spuldze nav pārvietota no sākuma pozīcijas vai sabojāta. 2 6 

Maksimālais punktu skaits  95 
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Punktu skaita lapa 

Komandas nosaukums: _______________________                 Kārta: 
______ 

 
Uzdevumi Katrs Kopā Skaits Kopā 

Saules baterijas uzstādīšana 

Saules baterija pilnībā atrodas pareizajā zilajā zonā, un 

kniedes ir augšpusē. 

 10   

Veco spuldžu noņemšana 

Sarkanā spuldze ir ārpus lielā dzeltenā kvadrāta, nevis 
pārstrādes centra iekšpusē. 

6 18   

VAI: Sarkana spuldze pilnībā pārstrādes centra iekšpusē.  8 24   

Energoefektīvo spuldžu uzstādīšana 

Balta spuldze pilnībā lielā dzeltenā kvadrāta iekšpusē. 10 30   

Viedās mājas ierīces novietošana (tikai viena viedās mājas ierīce telpā) 

Viedās mājas ierīce telpā ar sarkanu spuldzi raunda 
sākumā un bez energoefektīvās spuldzes. 

3 6   

Viedās mājas ierīce telpā ar sarkanu spuldzi raunda 
sākumā un pareizi novietotu energoefektīvo spuldzi. 

7 14   

Robota novietošana stāvēšanai 

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

 7   

Bonusa punktu saņemšana  

Barjera nav pārvietota vai sabojāta. 2 4   

Dzeltenā spuldze nav pārvietota no sākuma pozīcijas vai 
sabojāta. 

2 6   

Spēles rezultāta summa  95   

Pārsteiguma noteikums  

Kopējais punktu skaits šajā posmā  

Laiks pilnās sekundēs  

 
 
 
 
Grupas paraksts  Tiesneša paraksts 
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Punktu skaita skaidrojums  

Saules baterija pilnībā pareizajā zilajā zonā, un kniedes ir augšpusē.  10 punkti, katrs 

 

10 punkti (kniedes augšpusē) 

 

0 punkti (daļēji ārpusē) 

 

0 punkti (kniedes nav 
augšpusē) 

Sarkanā spuldze ir ārpus lielā dzeltenā kvadrāta, nevis pārstrādes centra iekšpusē.  
 6 punkti par katru 

 

6 punkti (ārpusē) 

 

0 punkti (nav ārpusē) 

 

0 punkti (joprojām daļēji 
iekšpusē) 

VAI: Sarkana spuldze pilnībā pārstrādes centra iekšpusē.  
 8 punkti par katru 

 

8 punkti 

 

8 punkti (labi, ja nestāv) 

 

8 punkti  
(visas daļas pieskaras 

paliktnim) 
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0 punktu par šo uzdevumu 
(nav pilnībā iekšpusē, dažas 
daļas pieskaras ārpusei), bet 
6 punkti par atrašanos ārpus 

dzeltenā kvadrāta 

  

 

Balta spuldze pilnībā lielā dzeltenā kvadrāta iekšpusē.  10 punktu par katru 

 

10 punktu 

 

10 punktu 
(labi, ja nav apturēta) 

 

10 punktu  
(visas daļas pieskaras iekšpusē) 

 

0 punktu (nav lielā dzeltenā 
kvadrāta iekšpusē) 

 

0 punktu (ja zonā ir divas 
spuldzes, neviena no tām 

netiek skaitīta) 
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Telpu definīcija 
 
Šajā grafikā ir redzamas dažādas telpas violetā, zilā, dzeltenā un zaļā krāsā.  
Tikai melnā līnija vidū nepieder nevienai telpai mājas iekšienē. 
 

 
 
Viedās mājas ierīce telpā ar sarkanu spuldzi raunda sākumā un bez energoefektīvās 
spuldzes.  3 punkti par katru 

 

3 punkti 

 

3 punkti  
(raunda sākumā tur ir bijusi 

sarkanā gaisma) 

 

0 punktu (melnā līnija vidū 
nepieder nevienai telpai) 

 

0 punktu (divas viedās mājas 
ierīces vienā telpā) 
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Viedās mājas ierīce telpā ar sarkanu spuldzi raunda sākumā un ar pareizi novietotu 
energoefektīvo spuldzi.  7 punkti par katru 

 

7 punkti (pareizi novietota 
energoefektīvā spuldze) 

 

0 punktu  
(melnā līnija vidū nepieder 

nevienai telpai) 

 

3 punkti (skatiet iepriekš, jo 
energoefektīvā spuldze nav 
pareizi novietota) 

 

0 punktu (divas viedās mājas 
ierīces vienā telpā) 

 

 

 
Robots pilnībā apstājas starta un finiša zonā (tikai tad, ja tiek piešķirti citi punkti, kas nav 
bonuss)  7 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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Barjera nav pārvietota vai sabojāta.  2 punkti par katru 
 

 

2 punkti, nav pārvietota. 

 

2 punkti, pārvietota tikai 
pelēkās zonas iekšpusē. 

 

0 punktu, pārvietota ārpus 
pelēkās zonas. 

 

0 punktu, sabojāta. 

  

 

Dzeltenā spuldze nav pārvietota no sākuma pozīcijas vai sabojāta.  2 punkti par katru 
 

 

2 punkti, nav pārvietota. 

 

2 punkti, pārvietota tikai 
pelēkās zonas iekšpusē. 

 

0 punktu, pārvietota ārpus 
pelēkās zonas. 
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6. Vietējie, reģionālie un starptautiskie notikumi 

 
WRO sacensības notiek aptuveni 90 valstīs, un mēs zinām, ka komandas katrā valstī sagaida 
atšķirīgu sarežģītības līmeni. Šajā dokumentā aprakstītā spēku pārbaude starptautiskiem WRO 
notikumiem. Šis ir pēdējais sacensību posms, kurā piedalās komandas ar labākajiem 
risinājumiem. Tāpēc spēles noteikumi ir izaicinoši. 
 
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. 
 
Tāpēc WRO asociācija iesaka mūsu valsts organizatoriem izlemt, vai viņi vēlas pielāgot 
noteikumus pasākumiem savā valstī. Viņi var atvieglot vietējo, reģionālo un valsts 
mēroga pasākumu izaicinājumus, lai visiem dalībniekiem būtu pozitīva pieredze. Mūsu 
valsts organizatori var izdarīt izvēli tā, lai katras sacensības atbilstu viņu konkrētajai 
situācijai un idejām. Šeit sniegsim dažas idejas spēku pārbaudes atvieglošanai. 
 

 

Idejas vienkāršošanai: 
 

• Bez barjeru randomizācijas  

• Spuldžu randomizēšana tikai sacensību dienā  
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OTRĀ DAĻA — SPĒLES OBJEKTU SALIKŠANA  
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