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PIRMĀ DAĻA — SPĒLES APRAKSTS 

1. Ievads 

Uz mūsu ceļiem ir arvien vairāk elektromobiļu, un daudzviet tiek būvēta jauna infrastruktūra, lai 
šīs automašīnas varētu savlaicīgi uzlādēt. 
 
Tā kā elektromobiļa uzlāde pašlaik ilgst vairākas stundas un to nevar dažu minūšu laikā izdarīt 
degvielas uzpildes stacijā, ir jāatrod jauni paņēmieni.  
 
Viena ideja ir automašīnu uzlāde, kamēr tās ir stāvvietā. Inteliģentā nākotnes autostāvvietā 
robots organizē automašīnu novietošanu un nodrošina akumulatoru elektrisko vai hibrīdo 
transportlīdzekļu uzlādēšanai.  
 
Varat gūt iedvesmu no mobilajiem uzlādes akumulatoriem vai autostāvvietas garāžas robotiem, 
noskatoties kādu no šiem video: 
https://www.youtube.com/watch?v=4TdzfsssYWw  
https://www.youtube.com/watch?v=yMC1H__xL3Y 
https://www.youtube.com/watch?v=VlP-9e9PxFc  
 
Šis ir robota uzdevums junioru spēles laukā. Robotam ir jāpaņem transportlīdzekļi pie 
autostāvvietas ieejas un tie jānogādā pareizajā stāvvietā atkarībā no transportlīdzekļa veida. 
Pēc tam robotam ir jāizsniedz akumulatori hibrīdo un elektrisko transportlīdzekļu uzlādēšanai.  

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=4TdzfsssYWw
https://www.youtube.com/watch?v=yMC1H__xL3Y
https://www.youtube.com/watch?v=VlP-9e9PxFc
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2. Spēles lauks  

Nākamajā grafikā ir redzams spēles lauks ar dažādām zonām.  

 

Ja galds ir lielāks par spēles paliktni, novietojiet paliktni pie sienas ar divām starta zonas pusēm. 

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

 

Gaidošas automašīnas (2 zaļas, 2 zilas, 2 sarkanas) 

 

Autostāvvietas garāžas ieejas joslā gaida sešas automašīnas. Vienmēr ir divas zaļas 

(elektriskās), divas zilas (hibrīda) un divas sarkanas (benzīna) automašīnas. Automašīnas katrā 

raundā tiek nejaušā secībā novietotas uz mazajiem taisnstūriem ieejas joslā. 

 

 
Sešas gaidošas automašīnas 

 
Automašīnas novietošana ieejas joslā 

 

 

Stāvēšanai novietotas automašīnas (1 zaļa, 1 zila, 1 sarkana) 

 

Autostāvvietas garāža ir novietotas trīs automašīnas. Sacensību dienā automašīnas tiek 

nejaušā secībā ievietotas auto novietnēs. Sarkanā automašīna vienmēr tiek ievietota zaļā vai 

zilā auto novietnē. Zilās un zaļās automašīnas vienmēr tiek novietotas savas krāsas auto 

novietnē.  

 

 
Trīs stāvēšanai novietotas mašīnas 

 
Mašīnas novietojums auto novietnē 

↑ ŠIS IR JAUNS FOTOATTĒLS ↑ 

 

 
Piezīme: tiesnesis var redzēt gaidošo un stāvošo automašīnu atšķirības, jo stāvošo automašīnu 

augšpuse ir mazas, melnas LEGO plāksnītes.  
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Balsti (3 gab.) 

 

Autostāvvietas garāžas konstrukciju atbalstam izmanto trīs balstus. Balsti katrā raundā tiek 

nejauši novietoti uz sešiem pelēkajiem kvadrātiem autostāvvietas garāžā (nekad vienā 

stāvēšanas rindā nav divu balstu). 

  

 
Balsti 

 
Balsta novietošana  

autostāvvietas garāžā 

 

 

Barjeras (2 gab.) 

 

Ir divas barjeras, ko izmanto, lai marķētu stāvvietu, kas pašlaik tiek būvēta. Barjeras katrā 

raundā nejaušā secībā novieto divu tukšu stāvvietu priekšā (bet ne priekšā stāvvietai, kurā 

stāv automašīna, kā arī nenovieto divas barjeras vienā stāvēšanas rindā un divas barjeras divās 

vienas krāsas stāvvietās).  

 

 
Barjera 

 
Barjeras novietošana 

priekšā stāvvietai 

 

 
  



 

WRO 2021 — parastā kategorija — juniori 

Pasaules Robotu olimpiāde un WRO logotips ir World Robot Olympiad Association Ltd. preču zīmes.  
© 2021 World Robot Olympiad Association Ltd.                 7 

Akumulatoru bloki (4 gab.) 

 

Akumulatoru bloki vienmēr tiek novietoti četrās pozīcijās akumulatoru zonā. 

 

 
Akumulatora bloks 

 
Akumulatoru bloku novietojums  

akumulatoru zonā 

 

 

Kopsavilkuma randomizācija  
 
Sacensību dienā stāvvietā novietoto automašīnu pozīcija tiek atlasīta pēc nejaušības principa.  

 

Katram raundam, nejauši tiek ievietoti šie objekti: 

 

● Gaidošo automašīnu novietojums ieejas joslā. 

● Stabu novietojums uz pelēkajiem kvadrātiem (stāvēšanas rindā nekad nav divu stabu, 

rindu nosaka simbols “P” un četras stāvvietas labajā pusē) 

● Barjeru novietojums tukšu stāvvietu priekšā (nekad divas barjeras stāvēšanas rindā un 

nekad nav divu barjeru vienādas krāsas stāvvietu priekšā). 

 
Šeit var redzēt vienu iespējamo randomizāciju (zaļš X zaļai automašīnai, zils X zilai 
automašīnai, sarkans X sarkanai automašīnai, balts X stabam, dzeltens X barjerām): 
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4. Robotu misijas  

Labākas izpratnes nolūkos misijas tiks izskaidrotas vairākās sadaļās.  

Komanda var izlemt, kādā secībā veiks misijas. 

 

4.1. Stāvēšanai novietoto mašīnu kārtošana 

Ik pa laikam robots pārbauda automašīnas dažādās stāvvietās. Visām automašīnām jābūt 

pareizajā stāvvietā, un pilnībā uzlādētas automašīnas ir jānogādā izbraukšanas joslā. 

Robotam jāveic šādas darbības: 

● Jānogādā sarkanā automašīna sarkanajā stāvvietā bez barjeras priekšpusē, jo iepriekš ir 

notikusi šķirošanas kļūda. Pilni punkti tiek piešķirti, ja sarkanā automašīna ir pilnībā 

sarkanās stāvvietas iekšpusē bez barjeras priekšpusē. 

● Zaļā un zilā automašīna jānogādā izejas joslā, jo tās ir pilnībā uzlādētas. Pilni punkti tiek 

piešķirti, ja automašīnas pilnībā atrodas izejas joslas dzeltenajos laukumos (katrai 

stāvvietai skaitās tikai viena automašīna). Ja divas automašīnas ir stāvvietā/pieskaras 

stāvvietai, jūs nesaņemat punktus. 
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4.2. Gaidošo automašīnu šķirošana 

Autostāvvietas garāžas robota uzdevums ir nogādāt automašīnas no ieejas joslas līdz 

atbilstošajām stāvvietām. Zaļai automašīnai ir jādodas uz zaļo stāvvietu, zilajai uz zilo, bet 

sarkanajai - uz sarkano stāvvietu.  

Robotam ir jārīkojas uzmanīgi, un tas nedrīkst nogādāt automašīnu stāvvietā, kas pašlaik tiek 

būvēta (apzīmēta ar barjeru stāvvietas priekšpusē).  

Daži punkti tiek piešķirti, ja sarkanā automašīna ir pilnībā jebkuras stāvvietas iekšpusē bez 

barjeras priekšpusē. Pilni punkti tiek piešķirti, ja automašīna pilnībā atrodas atbilstošajā 

stāvvietā (zaļa automašīna zaļā stāvvietā) un bez barjeras priekšpusē. Šeit visa 

zaļā/zilā/sarkanā zona, kā arī barjeras pelēkā zona tiek uzskatīta par stāvvietas zonu.  

4.3. Automašīnu uzlāde 

Kad automašīnas ir pilnībā novietotas pareizajā stāvvietā, robots var piegādāt akumulatorus 

elektriskajām un hibrīda automašīnām.  

Daži punkti tiek piešķirti, ja akumulators pieskaras zaļai stāvvietai ar zaļu automašīnu vai zilai 

stāvvietai ar zilu automašīnu, bet pilnus punktus iegūst, ja akumulators pilnībā atrodas 

stāvvietas iekšpusē. Katrā stāvvietā ir tikai viens bloks. Ja vismaz divi bloki ir 

stāvvietā/pieskaras stāvvietai, jūs nesaņemat punktus. 

 

4.4. 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). 

4.5. Bonusa punktu saņemšana  

Bonusa punkti tiek piešķirti, ja barjeras nav pārvietotas un sabojātas, kā arī, ja balsti nav 

pārvietoti un sabojāti.   
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5. Punktu skaitīšana 

Punktu skaitīšanas definīcijas  

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

līnijas). Stāvvietas gadījumā barjeru pelēkie marķējumi tiek pieskaitīti stāvvietas zonai. Lai 

saskaitītu punktus, automašīnām ir vienmēr jāstāv ar kniedēm uz augšu un pilnībā jāatrodas 

zonā, ja objekta pamatne (šajā gadījumā - riteņi) pilnībā atrodas zonā. 

Svarīgi (vairāk nekā 2 automašīnas): Ja vienā stāvvietā pilnībā ir vairāk nekā viena 

automašīna, par šīm automašīnām netiek piešķirti punkti. Šādā gadījumā netiek piešķirti 

punkti par šajā stāvvietā par akumulatora bloku. 

 

Uzdevumi Katrs Kopā 

Stāvēšanai novietoto mašīnu šķirošana (automašīnas ar melnām plāksnītēm augšā) 

Benzīna automašīna pilnībā sarkanajā benzīna stāvvietā bez barjeras 

priekšpusē. 

 10 

Elektriskā un hibrīda automašīna pieskaras stāvvietas izbraukšanas 

joslai (katrai stāvvietai tiek skaitīta tikai viena automašīna). 

6 12 

Elektriskā un hibrīda automašīna pilnībā stāvvietā izbraukšanas joslā 

(katrai stāvvietai tiek skaitīta tikai viena automašīna). 

8 16 

Gaidošo automašīnu šķirošana (automašīnas bez melnām plāksnītēm augšpusē) 

Automašīna pilnībā atrodas citas krāsas stāvvietā bez barjeras 
priekšpusē. 

4 24 

Automašīna pilnībā atrodas atbilstošās krāsas stāvvietā bez barjeras 
priekšpusē.  

8 48 

Automašīnu uzlāde (katrai stāvvietai tiek skaitīts tikai viens bloks) 

Akumulatora bloks pieskaras zaļai vai zilai stāvvietai ar pareizu 
automašīnu. 

4 16 

VAI: Akumulatora bloks pilnībā zaļās vai zilās auto novietnes iekšpusē 
ar pareizu automašīnu. 

6 24 

Robota novietošana stāvēšanai 

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

 7 

Bonusa punktu saņemšana 

Stabs nav pārvietots vai ir sabojāts. 5 15 

Barjera nav pārvietota vai sabojāta. 5 10 

Maksimālais punktu skaits  130 
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Punktu skaita lapa 

Komandas nosaukums: _______________________                Kārta: ______ 

 

Uzdevumi Katrs Kopā Skaits Kopā 

Stāvēšanai novietoto mašīnu šķirošana (automašīnas ar melnām plāksnītēm augšā) 

Benzīna automašīna pilnībā sarkanajā benzīna stāvvietā bez 

barjeras priekšpusē. 

 10   

Elektriskā un hibrīda automašīna pieskaras stāvvietas izbraukšanas 

joslai (tiek skaitīta tikai viena automašīna katrā stāvvietā). 

6 12   

Elektriskā un hibrīda automašīna pilnībā stāvvietā izbraukšanas 

joslā (tiek skaitīta tikai viena automašīna katrā stāvvietā). 

8 16   

Gaidošo automašīnu šķirošana (automašīnas bez melnām plāksnītēm augšpusē) 

Automašīna pilnībā atrodas citas krāsas stāvvietā bez barjeras 
priekšpusē. 

4 24   

Automašīna pilnībā atrodas atbilstošās krāsas stāvvietā bez 
barjeras priekšpusē.  

8 48   

Automašīnu uzlāde (tiek skaitīts tikai viens bloks katrā stāvvietā) 

Akumulatora bloks pieskaras zaļai vai zilai stāvvietai ar pareizu 
automašīnu. 

4 16   

VAI: Akumulatora bloks pilnībā zaļās vai zilās auto novietnes 
iekšpusē ar pareizu automašīnu. 

6 24   

Robota novietošana stāvēšanai 

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

 7   

Bonusa punktu saņemšana  

Stabs nav pārvietots vai ir sabojāts. 5 15   

Barjera nav pārvietota vai sabojāta. 5 10   

Spēles rezultāta summa  130   

Pārsteiguma noteikums  

Kopējais punktu skaits šajā posmā  

Laiks pilnās sekundēs  

 

 

 

Grupas paraksts  Tiesneša paraksts 
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Punktu skaita skaidrojums  

Benzīna automašīna pilnībā sarkanajā benzīna automašīnas stāvvietā bez barjeras 
priekšpusē.  10 punkti 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šiem punktiem tiek skaitītas tikai stāvēšanai novietotās automašīnas 
(automašīnas ar melnām plāksnītēm augšpusē). 

 

10 punkti 

 

10 punkti (pelēkā daļa pieder 
stāvvietai) 

 

0 punkti (automašīna ir ārpus 
stāvvietas) 

 

0 punkti (automašīnai jābūt 
apturētai) 

  

 
Elektriskā un hibrīda automašīna pieskaras stāvvietai izbraukšanas joslā.  6 punkti par 
katru 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šiem punktiem tiek skaitītas tikai stāvēšanai novietotās automašīnas 
(automašīnas ar melnām plāksnītēm augšpusē). Ja divas automašīnas pieskaras vienai 
stāvvietai, tiek piešķirti 0 punkti. 

 

0 punkti  
(automašīna neatrodas 

stāvvietā) 

 

6 punkti  
(automašīna pieskaras) 

 

0 punkti  
(divas automašīnas 

pieskaras vienai stāvvietai) 
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Elektriskā un hibrīda automašīna pilnībā stāvvietā izbraukšanas joslā (tiek skaitīta tikai 
viena automašīna katrā stāvvietā).  8 punkti par katru 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šiem punktiem tiek skaitītas tikai stāvēšanai novietotās automašīnas 
(automašīnas ar melnām plāksnītēm augšpusē). Ja divas automašīnas ir vienā 
stāvvietā/pieskaras vienai stāvvietai, tiek piešķirti 0 punktu. 

 

8 punkti (pilnībā iekšpusē) 

 

0 punkti (automašīna nav 
apturēta) 

 

8 punkti (visas daļas 
pieskaras izbraukšanas 

joslai) 

 

0 punkti (divas automašīnas 
pieskaras vienai stāvvietai) 

 

0 punkti (divas automašīnas 
pieskaras vienai stāvvietai) 

 

Automašīna pilnībā atrodas citas krāsas stāvvietā bez barjeras priekšpusē.  
 4 punkti par katru 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šiem punktiem tiek skaitītas tikai gaidošās automašīnas (automašīnas 
bez melnām plāksnītēm augšpusē). 

 

4 punkti 

 

4 punktu (pelēkā daļa pieder 
stāvvietai) 

 

0 punktu (ārpusē) 
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Automašīna pilnībā atrodas atbilstošās krāsas stāvvietā bez barjeras priekšpusē.  
8 punkti par katru 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šiem punktiem tiek skaitītas tikai gaidošās automašīnas (automašīnas 
bez melnām plāksnītēm augšpusē). 

 

8 punkti 

 

8 punktu (pelēkā daļa pieder 
stāvvietai) 

 

0 punktu (ārpusē) 

 

0 punktu (automašīnai jābūt 
apturētai) 

 

0 punktu (stāvvietā ir divas 
automašīnas) 
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Akumulatora bloks pieskaras zaļai vai zilai stāvvietai ar pareizu automašīnu.  4 punkti 
par katru 

Lūdzu, ņemiet vērā: ja divi bloki pieskaras vienai stāvvietai, tiek piešķirti 0 punkti.  

 

4 punkti (daļēji pieskaras) 

 

0 punkti (ārpusē) 

 

0 punkti (nepareiza 
automašīna) 

 

 

0 punkti (divi bloki pieskaras 
tam pašam ceļam uz auto 

novietni) 

 

  

VAI: Akumulatora bloks pilnībā zaļās vai zilās auto novietnes iekšpusē ar pareizu 
automašīnu.  

 6 punkti par katru  

Lūdzu, ņemiet vērā, ka ja divi bloki pilnībā ir vienā stāvvietā, tiks piešķirti 0 punkti.  

 

6 punkti 

 

6 punkti 

 

0 punkti (nepareiza 
automašīna) 
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0 punkti (stāvvietā ir divas 
automašīnas) 

 

0 punkti (divi bloki vienā 
stāvvietā) 

 

 

 
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. 

 

Stabs nav pārvietots vai ir sabojāts.  5 punkti par katru 

 

5 punkti, nav pārvietots. 

 

5 punkti, pārvietots tikai 
pelēkās zonas iekšpusē. 

 

0 punkti, pārvietota ārpus 
pelēkās zonas. 
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0 punkti, sabojāts. 

  

 

Barjera nav pārvietota vai sabojāta.  5 punkti par katru 

 

5 punkti 

 

5 punkti, pārvietota tikai 
pelēkās zonas iekšpusē. 

 

0 punkti, pārvietota ārpus 
pelēkās zonas. 

 

0 punkti, sabojāta. 

  

 

  



 

WRO 2021 — parastā kategorija — juniori 

Pasaules Robotu olimpiāde un WRO logotips ir World Robot Olympiad Association Ltd. preču zīmes.  
© 2021 World Robot Olympiad Association Ltd.                 18 

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: 
 

• Stāvvietā novietoto automašīnu fiksētās pozīcijas  

• Barjeru randomizēšana tikai sacensību dienā 

• Nav ieejas joslas automašīnu randomizēšanas  
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