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PIRMĀ DAĻA — SPĒLES APRAKSTS 

1. Ievads 

 
Mūsdienu pasaules ikdienas dzīvē arvien pieaug enerģijas nepieciešamība, jo daudzi procesi 

mājsaimniecībās vai rūpnīcās tiek elektrificēti un jaunās tehnoloģijas, piemēram, elektromobiļi, 

maina patērētāju izturēšanos. 

 

Vienlaikus mēs zinām, ka nevaram ilgtermiņā izdzīvot ar parastajiem enerģijas veidiem, 

piemēram, gāzi vai naftu, tāpēc atjaunojamo energoresursu izmantošana kļūst arvien svarīgāka. 

Tomēr atjaunojamie enerģijas avoti, piemēram, vēja un saules enerģija, nav pilnīgi pastāvīgs 

enerģijas avots un var svārstīties visas dienas garumā atkarībā no laikapstākļiem. Tāpēc 

enerģijas kombinācijas saprātīga pārvaldība enerģijas tīklā nozīmē izaicinājumu. 

 

Vecākās grupas spēles laukā robotam ir jāpiegādā mājām atjaunojamie enerģijas avoti atbilstoši 

to vajadzībām. Viens no enerģijas avotiem ir pieejams rezervē atkarībā no laikapstākļiem, un to 

var izmantot arī māju apgādei. Enerģija, kas attiecīgajā brīdī nav nepieciešama apgādei, jāglabā 

uzkrājējā.  
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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  

 

Svarīga randomizācija — laikapstākļi 

 

Šai spēlei ir viens aspekts, kas tiek randomizēts katra raunda sākumā un ietekmē visu spēli: 

Laikapstākļi. Katram enerģijas veidam vienmēr ir pamata padeve (četras vienības katrā 

pozīcijā, kas apzīmēta ar A). Atkarībā no laikapstākļiem var būt saules, vēja vai ūdens enerģijas 

rezerve. Četras papildu vienības tiek novietotas konkrētā papildu enerģijas tipa B pozīcijā 

(dzeltena/saule, zaļa/vējš VAI zila/ūdens). 

 

Solārās vienības — A  

 

Pastāv četras solārās vienības A, kas vienmēr ir uz lauka. Šīs vienības ir novietotas uz 

dzeltenajiem kvadrātiem, kas apzīmēti ar A. 

 

 
Četras solārās vienības — A 

 
Četru vienību novietošana 

uz kvadrātiem, kas apzīmēti ar A 

 

Solārās vienības — B 

 

Atkarībā no laikapstākļiem (skatiet iepriekš) ir pieejamas vēl četras solārās vienības, kuras pēc 

tam novieto uz dzeltenajiem kvadrātiem, kas apzīmēti ar B. 

 

 
Četras solārās vienības 

 
Četru vienību novietošana 

uz kvadrātiem, kas apzīmēti ar B 
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Vēja vienības — A  

 

Pastāv četras vēja vienības A, kas vienmēr ir uz lauka. Šīs vienības ir novietotas nelielas vēja 

turbīnas augšdaļā pozīcijās, kas apzīmētas ar A 

 

 
Četras vēja vienības — A 

 
Četru vienību novietošana 

uz vēja turbīnām 

pozīcijās, kas apzīmētas ar A 

 

Vēja vienības — B 

 

Atkarībā no laikapstākļiem (skatiet iepriekš) ir pieejamas vēl četras vēja vienības, kuras pēc tam 

novieto uz zaļajiem kvadrātiem, kas apzīmēti ar B. 

 

 
Četras vēja vienības — B 

 
Četru vienību novietošana 

uz kvadrātiem, kas apzīmēti ar B 
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Ūdens vienības — A  

 

Pastāv četras ūdens vienības — A, kas vienmēr ir uz lauka. Šīs vienības tiek novietotas 

hidroelektrostacijas zonā pozīcijās, kas apzīmētas ar A 

 

 
Četras ūdens vienības — A 

 
Četru vienību novietošana 

hidroelektrostacijas zonā  

pozīcijās, kas apzīmētas ar A 

 

Ūdens vienības — B 

 

Atkarībā no laikapstākļiem (skatiet iepriekš) ir pieejamas vēl četras ūdens vienības, kuras pēc 

tam novieto uz zilajiem kvadrātiem, kas apzīmēti ar B. 

 

 
Četras ūdens vienības — B 

 
Četru vienību novietošana 

uz kvadrātiem, kas apzīmēti ar B 
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Enerģijas identifikators (2 dzelteni, 2 zaļi, 2 zili) 

 

Pastāv divi dzelteni (saule), divi zaļi (vējš) un divi zili (ūdens) enerģijas identifikatori. Tikai pieci 

no tiem tiek pēc nejaušības ievietoti katrā raundā māju priekšā. Tie norāda enerģijas veidu, 

kas ir nepieciešams šai mājai.  

 

 
Enerģijas identifikatori 

 
Divu enerģijas identifikatoru izvietošana  

mājas priekšā 

 

 

 

Saules baterija (2x) 

 

Divas saules baterijas vienmēr atrodas uz lauka. Saules baterijas ir novietotas uz tumši 

dzeltenā marķējuma saules parka teritorijā. 

 

 
Saules baterija 

 
Saules baterijas novietošana 

raunda sākumā 
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Hidroelektrostacijas žogs 

 

Hidroelektrostaciju aizsargā žogs. Šo žogu nedrīkst pārvietot vai sabojāt.  

 

 
Hidroelektrostacijas žogs 

 
Hidroelektrostacijas žoga novietošana  

raunda sākumā 

 

Glabāšanas akumulators 

 

Arī glabāšanas akumulatoru aizsargā žogs. Šo žogu nedrīkst pārvietot vai sabojāt.  

 

 
Glabāšanas akumulatora žogs 

 
Glabāšanas akumulatora žoga novietošana  

raunda sākumā 
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Kopsavilkuma randomizācija  
 
Kā minējām sākumā, laikapstākļi katrā raundā tiek randomizēti. Turklāt enerģijas 

identifikatoru pozīcija tiek randomizēta arī katrā raundā.  

 

Viena iespējamā randomizācija varētu izskatīties šādi. Papildu enerģijas avots ir saule. Ar 

krāsaino “X” apzīmē saules/vēja/ūdens vienības, ar krāsainiem apļiem — saules/vēja/ūdens 

enerģijas identifikatorus.   
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4. Robotu misijas  

Labākas izpratnes nolūkos misijas tiks izskaidrotas vairākās sadaļās.  

Komanda var izlemt, kādā secībā veiks misijas. 

 

4.1. Enerģijas padeves izveidošana  

Robota galvenais uzdevums ir izveidot enerģijas padevi, kas atbilst māju vajadzībām un 

pieejamajiem enerģijas avotiem. Daži punkti tiek piešķirti par katru enerģijas vienību, kas ir 

novietota mājas sarkanajā zonā. Par katru enerģijas vienību, kurai ir pareiza krāsa, tiek piešķirts 

pilns punktu skaits. 

Enerģijas piegāde mājai ir pabeigta, ja tai tiek izmantotas četras enerģijas vienības. Vairāk nekā 

četras enerģijas vienības mājā iegūst 0 punktu par konkrēto māju. Piezīme: nav svarīgi, vai jūs 

izmantojat A vai B enerģijas vienības (ja tās ir pieejamas). 

Papildu punkti tiek piešķirti par katru māju, kur enerģijas piegāde ir atbilstoša prasībām. Mājas 

energoapgāde ir saderīga, ja četras izvietotās enerģijas vienības atbilst mājas enerģijas 

identifikatoriem. Katram enerģijas identifikatoram ir jābūt vismaz 1 vienībai. Turklāt var izmantot 

visas enerģijas rezerves enerģijas vienības.  

Šajā tabulā ir redzami dažādi iespējamās enerģijas piegādes piemēri mājai, kas gaida 

pieejamo enerģijas rezervi (šajā piemērā saule), un dažādi mājas identifikatori mājas priekšā 

(gaidot randomizāciju pirms viena raunda). Šie piemēri ir izskaidroti ar fotoattēliem arī punktu 

interpretācijas sadaļā.   

Daži saderīgas enerģijas piegādes piemēri: 

Piemēri iespējamai enerģijas piegādei 

Rezerves 

enerģija  

Māju identifikatori Iespējamā 

piegāde 

Iespējamā 

piegāde 

Nederīga piegāde 

Saule Dzeltens (saule) un  

zaļš (vējš)  

1 dzeltena vienība 

3 zaļas vienības 

3 dzeltenas 

vienības 

1 zaļa vienība 

3 dzeltenas 

vienības 

1 zila vienība 

(netiek izmantots 

vējš un nav atļauts 

ūdens) 



 

WRO 2021 — parastā kategorija — vecākā grupa 

Pasaules Robotu olimpiāde un WRO logotips ir World Robot Olympiad Association Ltd. preču zīmes.  
© 2021 World Robot Olympiad Association Ltd.                 11 

Saule Zila (ūdens) 4 zilas vienības 2 zilas vienības 

2 dzeltenas 

vienības 

2 zilas vienības 

2 zaļas vienības 

(atļauts izmantot 

tikai ūdeni, kā arī 

saules rezerves) 

Saule Zaļa (vējš) un  

Zila (ūdens) 

1 zaļa vienība 

2 zilas vienības 

1 dzeltena vienība 

3 zaļas vienības 

1 zila vienība 

1 zaļa vienība 

1 zila vienība 

1 dzeltena vienība 

(nepietiek kopējās 

enerģijas) 

Saule Zaļa (vējš) un zila 

(ūdens) 

  4 zaļas vienības 

(nav izmantots 

ūdens) 

 

4.2. Atlikušās enerģijas vienību glabāšana 

Būs četras enerģijas vienības, kas netiek izmantotas māju apgādei ar enerģiju. Atlikušo 

enerģijas vienību veids ir atkarīgs no laikapstākļiem un enerģijas identifikatoriem. 

Ir svarīgi ietaupīt visu no atjaunojamiem avotiem pieejamo enerģiju, lai to varētu izmantot vēlāk. 

Tāpēc robotam šīs atlikušās enerģijas vienības ir jānogādā glabāšanas akumulatorā.  

Punkti tiek piešķirti par ne vairāk kā četrām enerģijas vienībām, kuras robots pilnībā ievieto 

glabāšanas akumulatorā. 

4.3. Saules bateriju pagriešana 

Saules baterijas iegūst maksimālu enerģiju, ja leņķis un virziens pret sauli ir optimāls. Tāpēc 

robotam vajadzētu saules baterijas pagriezt tā, lai tās būtu vērstas pret sauli.  

Punkti tiek piešķirti par katru saules bateriju, kas pagriežot pilnībā nonāk gaiši dzeltenajā zonā 

un stāv ar kniedēm augšpusē. 

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 hidroelektrostacijas žogs nav pārvietots un sabojāts un ja vēja 

turbīnas nav pārvietotas 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).  

 

Uzdevumi Katrs Kopā 

Izveidojiet enerģijas piegādi (maksimums 4 vienības mājā, ja vienā mājā ir vairāk 

vienību, par māju un vienībām netiek piešķirti punkti) 

Enerģijas vienība pilnībā atrodas mājā, bet neatbilst šīs mājas 

enerģijas identifikatora krāsai vai rezerves enerģijas avotam. 

2 24 

Enerģijas vienība pilnībā atrodas mājā, 

● kas atbilst šīs mājas enerģijas identifikatora krāsai vai 

● rezerves enerģijas avota krāsai 

8 96 

Pareiza mājas energoapgādes konfigurācija (4 enerģijas vienības 

pilnībā atrodas mājā, vismaz viena krāsa katram enerģijas 

identifikatoram un, iespējams, rezerves enerģijai, kā arī mājā nav 

nevienas nepareizas krāsas vienības) 

12 36 

Atlikušās enerģijas vienību glabāšana (punkti par ne vairāk kā 4 vienībām) 

Enerģijas vienība pilnībā atrodas glabāšanas akumulatora iekšpusē, 
žogs nav pārvietots (pieskaroties gaišpelēkā laukuma ārpusei) un 
sabojāts (salūzis vismaz viens gabals) 

5 20 

Saules bateriju pagriešana 

Saules baterija pilnībā gaiši dzeltenajā zonā, saules baterija stāv ar 
kniedēm augšpusē. 

10 20 

Robota novietošana stāvēšanai 

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

 14 

Bonusa punktu saņemšana  

Hidroelektrostacijas žogs nav pārvietots vai sabojāts.  12 

Vēja turbīna nav pārvietota vai sabojāta. 3 12 

Maksimālais punktu skaits  210 
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Punktu skaita lapa 

Komandas nosaukums: _______________________                Kārta: ______ 

 

Uzdevumi Katrs Kopā Skaits Kopā 

Izveidojiet enerģijas piegādi (maksimums 4 vienības mājā, ja vienā mājā ir vairāk vienību, par 

māju un vienībām netiek piešķirti punkti) 

Enerģijas vienība pilnībā atrodas mājā, bet neatbilst šīs mājas 

enerģijas identifikatora krāsai vai rezerves enerģijas avotam. 

2 24   

Enerģijas vienība pilnībā atrodas mājā, 

● kas atbilst šīs mājas enerģijas identifikatora krāsai vai 

● rezerves enerģijas avota krāsai 

8 96   

Pareiza mājas energoapgādes konfigurācija (4 enerģijas 

vienības pilnībā atrodas mājā, vismaz viena krāsa katram 

enerģijas identifikatoram un, iespējams, rezerves enerģijai, kā 

arī mājā nav nevienas nepareizas krāsas vienības) 

12 36   

Atlikušās enerģijas vienību glabāšana (punkti par ne vairāk kā 4 vienībām) 

Enerģijas vienība pilnībā atrodas glabāšanas akumulatora 
iekšpusē, žogs nav pārvietots (pieskaroties gaišpelēkā laukuma 
ārpusei) un sabojāts (salūzis vismaz viens gabals) 

5 20   

Saules bateriju pagriešana 

Saules baterija pilnībā gaiši dzeltenajā zonā, saules baterija stāv 
ar kniedēm augšpusē. 

10 20   

Robota novietošana stāvēšanai 

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

 14   

Bonusa punktu saņemšana  

Hidroelektrostacijas žogs nav pārvietots vai sabojāts.  12   

Vēja turbīna nav pārvietota vai sabojāta. 3 12   

Spēles rezultāta summa  125   

Pārsteiguma noteikums  

Kopējais punktu skaits šajā posmā  

Laiks pilnās sekundēs  

 

 

 

 

Grupas paraksts  Tiesneša paraksts 
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Punktu skaita skaidrojums  

Izveidojiet enerģijas piegādi (maksimums 4 vienības mājā, ja vienā mājā ir vairāk 

vienību, par māju un vienībām netiek piešķirti punkti) 

Enerģijas vienība pilnībā atrodas mājā, bet neatbilst šīs mājas 

enerģijas identifikatora krāsai vai rezerves enerģijas avotam. 

2 24 

Enerģijas vienība pilnībā atrodas mājā, 

● kas atbilst šīs mājas enerģijas identifikatora krāsai vai 

● rezerves enerģijas avota krāsai 

8 96 

Pareiza mājas energoapgādes konfigurācija (4 enerģijas vienības 

pilnībā atrodas mājā, vismaz viena krāsa katram enerģijas 

identifikatoram un, iespējams, rezerves enerģijai, kā arī mājā nav 

nevienas nepareizas krāsas vienības) 

12 36 

Lūdzu, ņemiet vērā! Uzdevuma “Enerģijas padeves izveidošana” vērtēšanas turpmāko 
piemēru pamatā ir saule kā rezerves enerģija. Turklāt, lūdzu, skatiet atsevišķo elementu 
vērtējumu turpmākajos fotoattēlos. 

 

Enerģijas vienība ir pilnīgi 
iekšpusē (neatkarīgi no tā, 

vai tā tur atrodas 
vai neatrodas) 

 

Enerģijas vienība  
nav pilnībā iekšpusē  

 

 

Enerģijas vienība pilnībā 
iekšpusē (visi elementi, kas 

skar paliktni, ir iekšpusē) 

 

Enerģijas vienība nav pilnībā 
iekšpusē (cilpa, kas 

pieskaras, nav iekšpusē) 
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44 punkti 
4 enerģijas vienības ar 8 punktiem (32)  

+ 12 punkti par pareizu konfigurāciju 

 

44 punkti 
4 enerģijas vienības ar 8 punktiem (32)  

+ 12 punkti par pareizu konfigurāciju 

 

26 punkti 
1 enerģijas vienība ar 2 punktiem (2)  

3 enerģijas vienības ar 8 punktiem (24) 

 

44 punkti 
4 enerģijas vienības ar 8 punktiem (32)  

+ 12 punkti par pareizu konfigurāciju 

 

44 punkti 
4 enerģijas vienības ar 8 punktiem (32)  

+ 12 punkti par pareizu konfigurāciju 

 

20 punktu 
2 enerģijas vienības ar 2 punktiem (4) 

2 enerģijas vienības ar 8 punktiem (16) 
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44 punkti 
4 enerģijas vienības ar 8 punktiem (32)  

+ 12 punkti par pareizu konfigurāciju 

 

44 punkti 
4 enerģijas vienības ar 8 punktiem (32)  

+ 12 punkti par pareizu konfigurāciju 

 

24 punkti 
3 enerģijas vienības ar 8 punktiem (24) 

 

 

32 punkti 
4 enerģijas vienības ar 8 punktiem (32) 

Nepareiza konfigurācija,  
jo trūkst zilās vienības. 

 

10 punktu 
1 enerģijas vienība ar 2 punktiem (2)  
1 enerģijas vienība ar 8 punktiem (8) 

 

16 punkti 
2 enerģijas vienības ar 8 punktiem (16) 

Pareizai konfigurācijai  
nepieciešamas 4 enerģijas vienības. 
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0 punktu 
Mājā ir vairāk nekā 4 enerģijas vienības. 

 

 

Enerģijas vienība pilnībā atrodas glabāšanas akumulatora iekšpusē, žogs nav pārvietots 
(pieskaroties gaiši pelēkā laukuma ārpusei) un sabojāts (salūzis vismaz viens gabals).  

 5 punkti par katru 

Lūdzu, ņemiet vērā! Visas enerģijas vienības var nogādāt glabāšanas akumulatorā, kas 
gaida enerģijas patēriņu mājās. 

 

10 punkti (2 iekšpusē) 

 

5 punkti (nav iekšpusē) 

 

20 punkti (4 iekšpusē) 

 

20 punkti (punkti tikai par ne 
vairāk kā 4 enerģijas 

vienībām) 

 

0 punkti (žogs sabojāts) 

 

0 punkti (žogs pārvietots) 
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Saules baterija pilnībā gaiši dzeltenajā zonā, saules baterija stāv ar kniedēm augšpusē. 
 10 punkti par katru 

 

10 punkti (pareizi stāvot ar 
kniedēm uz augšu) 

 

10 punkti (pilnībā gaiši 
dzeltenajā zonā) 

 

0 punkti (saules baterijai 
jāstāv ar kniedēm uz augšu) 

 

0 punkti (nav pilnībā 
pagriezta) 

  

 
Robots pilnībā apstājas starta un finiša zonā (tikai tad, ja tiek piešķirti citi punkti, kas nav 
bonuss)  14 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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Hidroelektrostacijas žogs nav pārvietots vai sabojāts.  12 punkti  

 

12 punkti 

 

12 punkti, pārvietots tikai 
pelēkās zonas iekšpusē. 

 

0 punkti, pārvietota ārpus 
pelēkās zonas. 

 

0 punkti, sabojāts. 

  

 

Vēja turbīna nav pārvietota vai sabojāta.  3 punkti par katru 

 

3 punkti, nav pārvietota. 

 

3 punkti, pārvietota tikai 
pelēkās zonas iekšpusē. 

 

0 punkti, pārvietota ārpus 
pelēkās zonas. 

 

0 punkti, sabojāta. 
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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: 
 

• Laikapstākļu randomizācija tikai sacensību dienā 

• Enerģijas identifikatoru randomizācija tikai sacensību dienā 

• Nav enerģijas identifikatoru randomizācijas  
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OTRĀ DAĻA — SPĒLES OBJEKTU SALIKŠANA  

 

 



 

WRO 2021 — parastā kategorija — vecākā grupa 

Pasaules Robotu olimpiāde un WRO logotips ir World Robot Olympiad Association Ltd. preču zīmes.  
© 2021 World Robot Olympiad Association Ltd.                 22 
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WRO 2021 — parastā kategorija — vecākā grupa 

Pasaules Robotu olimpiāde un WRO logotips ir World Robot Olympiad Association Ltd. preču zīmes.  
© 2021 World Robot Olympiad Association Ltd.                 26 
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