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Ja rodas kāds jautājums par reģistrāciju, sacensībām vai noteikumiem un atbilde nav 

atrodama: 

• mājas lapā https://wro.lv/, 

• noteikumos, 

• šajā dokumentā, 

lūdzu, rakstiet uz e-pastu: oskars.java@va.lv. 

 
 

 

Piesakoties WRO2021 sezonai, visi treneri un dalībnieki piekrīt ievērot 

visus šajā dokumentā ietvertos nosacījumus. 

  

https://wro.lv/
mailto:oskars.java@va.lv
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1. Komandu dalībnieki un treneri 
 

1.1. WRO sacensībās dalībnieki darbojas komandās. Viena komanda sastāv no 2-3 

dalībniekiem un 1 trenera. 
 

1.2. Treneris nevar piedalīties kā komandas dalībnieks.  
 

1.3. Trenerim jābūt vismaz 18 gadus vecam. 

  

1.4. Komandu nevar veidot viens komandas dalībnieks un viens treneris. Komandu veido 

vismaz divi komandas dalībnieki. 

 
1.5. Viens treneris vienlaikus var būt divu komandu vadītājs. 

  

1.6. Katrai reģistrētajai komandai var būt viens treneris. Ja vienā kategorijā ir vairākas 

komandas, tiek rekomendēts viens treneris uz vienu komandu, lai pilnībā izmantotu 

trenera atbalsta laiku. 

 

1.7. WRO2021 sezonā organizatori pieņēma lēmumu ļaut 1 dalībniekam startēt vairākās 

kategorijās. Ja ir dalībnieks, kurš varētu sacensties, piemēram, parastajā junioru un 
atklātajā junioru kategorijā un vecuma grupā, tiešsaistes sacensību vidē tas ir 

iespējams. Svarīga piezīme: šāda atļauja ir dota tikai WRO 2021 sezonā un tikai 

attiecībā uz tiešsaistes sacensību īstenošanu. 

2. Reģistrācija // dalības maksa 
 

2.1. WRO2021 sezona notiek tikai tiešsaistē. Pieteikumus var iesniegt, izmantojot vietni 

https://wro.lv/. Vietnē atrodama arī sīkāka informācija par tiešsaistes formātu ir 
atrodama šajos dokumentos. 

 

2.2. Sacensību dalības maksa ir 20 EUR/komandai visās kategorijās un vecuma grupās. 

 

2.3. Pieteikšanās termiņš tiešsaistes sacensībām: 2021.gada 15.augusts plkst. 0:00. 

 

2.4. Treneri saņems rēķinu par reģistrāciju pa e-pastu uz norādīto e-pasta adresi, un 

oriģināls tiks nosūtīts pa pastu uz norādīto adresi. 
 

2.5. 2021.gada sezonā tiešsaistes sacensības norisinās līdz 2021.gada 12.septembrim, 

un sezonas grafiks ir šāds:  

https://wro.lv/
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Datums Informācija 

30.05.2021. Reģistrācijas uzsākšana un sacensību noteikumu publicēšana 

15.08.2021. Reģistrācijas termiņš 

12.09.2021. Video iesniegšanas termiņš  

15.09.2021. Tiesnešu instruktāža 

17.-23.09.2021. Vērtēšana un punktu skaitīšana 

24.-26.09.2021. 
Jebkuru iespējamo punktu skaitīšanas problēmu un sūdzību 
izskatīšana 

27.09.2021. Rezultātu paziņošana un noslēguma ceremonija 

 

WRO 2021 Latvijā pieejamās kategorijas: 

Parastā 

WeDo 

Pamata 

Junioru 

Vecākā 

 

3. Sacensībām nepieciešamo elementu iegūšana  
 

3.1.  Pirms sacensībām visu vecuma grupu komandām parastajā kategorijā ir iespēja 
pasūtīt spēles paliktni. 

• Izmēri: 2362 mm x 1143 mm / pieļaujamā atkāpe +/- 5 mm 

• Mēs nevaram garantēt, ka trases materiāls, kvalitāte un krāsa būs tāda pati kā 

sacensībās, ja trase netiek pasūtīta Edutus universitātē. 

3.2.  Visi spēļu paliktņu pasūtījumi tiks pārsūtīti drukāšanai katras nedēļas piektdienā, un 

paredzams, ka tie tiks piegādāti uz norādīto adresi 2 nedēļu laikā.  

3.3. WRO klucīšu komplektus var pasūtīt rakstot uz e-pastu oskars.java@va.lv:  

• Izpētiet parastās kategorijas veidošanas rokasgrāmatu, lai redzētu, kādas 

detaļas jums būs nepieciešamas, lai izveidotu uzdevumā norādītās figūras. Ja 
jums jau ir pietiekami daudz detaļu pareizajās krāsās, jums nav jāpasūta viss 

komplekts. 

• Tā kā LEGO nav WRO klucīšu komplektu krājumu (45811) un viņi tos ražo tikai 

pēc pasūtījuma, lūdzu, ņemiet vērā, ka komplektu iegāde var aizņemt kādu 
laiku. 

4. Izslēgšana no tiešsaistes formāta // Izstāšanās no sacensībām 
 

4.1. Ja kāda iemesla dēļ reģistrēta komanda nevar piedalīties sacensībās, trenerim 
jāinformē organizatori pa e-pastu oskars.java@va.lv sniedzot pamatojumu.  

 

mailto:oskars.java@va.lv
mailto:oskars.java@va.lv
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4.2. Ja komanda nevar piedalīties tiešsaistes sacensībās no viņiem neatkarīga iemesla 

dēļ, reģistrācijas maksa var tikt atgriezta pēc abpusējas vienošanās. 

 
4.3. Ja komanda nevar piedalīties savas vainas dēļ, reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.  

 

4.4. Ja komanda nespēj veikt maksājumu līdz iepriekš norādītajam datumam no viņiem 
neatkarīga iemesla dēļ (piemēram, atbildīgā iestāde nav pārskaitījusi viņiem šo 

summu), trenerim ir jāapspriež turpmākās darbības ar organizatoriem. 

 
4.5. Ja komanda nespēj veikt maksājumu līdz iepriekš norādītajam datumam savas vainas 

dēļ, tā tiek diskvalificēta no sacensībām, komanda nevar piedalīties un reģistrācijas 
maksa nav atgūstama. 

5. Sacensībās atļautie rīki un materiāli 
 

5.1. Lai uzzinātu, kāda veida aparatūru, programmatūru, sensorus, motorus un citus 
veidošanas elementus var izmantot katrā kategorijā un vecuma grupā, aicinām 

iepazīties ar sacensību noteikumiem vietnēs wro.hu vai reg.wro.hu.  

6. Komunikācija // Jautājumi un atbildes 
 

6.1. Saziņa ar organizatoriem notiek pa e-pastu. Jautājumus un komentārus var sūtīt uz e-

pastu oskars.java@va.lv.  
 

6.2. Ja jums ir kādi jautājumi par sacensību noteikumiem un nosacījumiem, aicinām 

sazināties ar galvenajiem tiesnešiem pa e-pastu oskars.java@va.lv.  

7. Kategorijas un vecuma grupas 
 

7.1. WRO2021 sezonā komandas var pieteikties parastajā kategorijā (WeDo, Pamata, 
Junioru, Vecākā vecuma grupās). 

 

7.2. WRO2021 sezonā organizatori pieņēma lēmumu ļaut 1 dalībniekam startēt vairākās 
kategorijās. Ja ir dalībnieks, kurš varētu sacensties, piemēram, parastajā junioru un 

atklātajā junioru kategorijā un vecuma grupā, tiešsaistes sacensību vidē tas ir 

iespējams. Svarīga piezīme: šāda atļauja ir dota tikai WRO 2021 sezonā un tikai 
attiecībā uz tiešsaistes sacensību īstenošanu. 

 

7.3. Vismaz vienam dalībniekam katrā komandā ir jāatbilst norādītajai vecuma grupai.  

 

7.4. Visiem pārējiem komandas dalībniekiem jābūt ne vairāk kā gadu jaunākiem par 
norādīto vecuma grupu. 

 

7.5. Vietnē https://wro.lv/ parastās kategorijas vecuma grupu sadaļā var redzēt, ka 

vecuma grupām ir viena gada pārklāšanās. Lūdzu, ņemiet vērā, ka komandas 

dalībnieku vecums jāņem vērā 2021.kalendārajā gadā. Ja kāds komandas dalībnieks 

šogad sasniedz nākamās vecuma grupas vecumu (neatkarīgi no tā, kurā mēnesī), 
viņam/viņai ir jāsacenšas nākamajā vecuma grupā. 

mailto:oskars.java@va.lv
mailto:oskars.java@va.lv
https://wro.lv/
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1.piemērs: 11 gadus vecam dalībniekam 2021.gada 10.decembrī aprit 12 gadi. Šajā 

gadījumā ir divas iespējas:  

• Sacensties parastajā vai atklātajā kategorijā pamata vecuma grupā, ja pārējo 

komandas dalībnieku vecums ir 9 vai 10 gadi. 

• Sacensties parastajā vai atklātajā kategorijā junioru vecuma grupā, ja pārējo 
komandas dalībnieku vecums ir 13 vai 14 gadi.  

2.piemērs: 12 gadus vecam dalībniekam 2021.gada 10.decembrī aprit 13 gadi, 

viņš/viņa var startēt tikai parastajā vai atklātajā kategorijā un tikai junioru vecuma 
grupā. 

Parastās un atklātās kategorijas vecuma grupas: 

Vecuma grupa / kategorija Vecuma 
Dzimšanas gadi 2021.gada 
sezonā 

WeDo 
(izņemot Pasaules kausu) 

līdz 10 gadiem 2011 vai vēlāks 

Pamata 8 – 12 gadi 2009 2013 

Junioru 12 – 15 gadi 2006 2009 

Vecākā* 15 – 20* gadi 2001* 2006 

* Ņemot vērā pandēmijas situāciju WRO 2021 sezonā, vecākās vecuma grupas maksimālais 

vecums (gan parastajā, gan atklātajā kategorijā) ir 20 gadi. 

8. WRO vadlīnijas 
 

a. Kā WRO sacensību organizatori mēs apzināmies, ka dalībnieku galvenā motivācija 

ir uzvarēt. Tas attiecas uz visiem komandas dalībniekiem, treneriem, vecākiem un 
organizatoru valstu pārstāvjiem. Šī attieksme ir apsveicama, un mums nav 

problēmu ar to, kamēr tā atbilst arī WRO starptautiskajām vadlīnijām.  

 
b. WRO vadlīnijas: 

 

• Mēs aicinām komandas mācīties, apgūt un attīstīt jaunas prasmes, vienlaikus 

izklaidējoties. 

• Treneri, mentori un vecāki palīdz, motivē un vada komandas, lai atrastu labus 

risinājumus, nevis paši risina uzdevumus komandas vietā.  

• Mācīšanās, piedaloties un veicot uzdevumus, ir ilgtermiņā daudz svarīgāka kā uzvara 

sacensībās.  

• Godīgai spēlei ir jābūt vissvarīgākajam principam visiem komandas dalībniekiem, 

treneriem, mentoriem, vecākiem, organizatoriem un tiesnešiem. 
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