
Dārgais, tiesnesi! 

Paldies, ka iesaistāties WRO (World Robot Olympiad - Pasaules Robotu olimpiādes) robotikas sacensību 

2021.gada sezonā! Mēs ceram, ka Jums patiks šī pieredze, neraugoties uz šī gada tiešsaistes pasākuma 

izaicinājumiem. Mēs vēlamies, lai Jūs būtu pārliecināts par to, kā novērtēt un piešķirt punktus 

konkurējošo komandu sniegumam, tāpēc sagatavojām rokasgrāmatu, kas ietver svarīgāko informāciju 

par šo pasākumu. 15.septembrī notiks tiešsaistes tiesnešu instruktāža, kuru mēs Jums iesakām 

apmeklēt! Tajā tiesneši dalīsies svarīgā informācijā un būs iespējams izrunāt visus neskaidros 

jautājumus. Ja Jums, pēc rokasgrāmatas izlasīšanas, būs kādi jautājumi, tos droši uzdodiet rakstot uz e-

pastu oskars.java@va.lv! 

Vēlam Jums lielisku gatavošanās procesu un veiksmīgu un jautru tiesāšanu! 

Pirms sacensībām 

Reģistrācijas laikā Jūs jau minējāt, kuras kategorijas Jūs interesē visvairāk. Nākamais soli sir iepazīties 

ar Tiesnešu rokasgrāmatu un visiem noteikumiem par kategorijām un vecuma grupām. Noteikumos 

Jūs atradīsiet detalizētu uzdevumu sarakstu, kas komandām un viņu robotiem jādara sacensību laikā, 

kā viņi var nopelnīt punktus un kādiem kritēriji jāsasniedz viņu projektiem. Šajā rokasgrāmatā ir sniegta 

visa svarīgākā informācija, kas nepieciešama, lai Jūs varētu vērtēt un piešķirt punktus. Mēs aicinām arī 

pieredzējušos tiesnešus izlasīt dokumentus, kas zina, mēs varētu Jūs pārsteigt ar kādiem noteikumiem 

vai jaunām zināšanām!        

2021.gads, pateicoties koronavīrusa pandēmijai piespiež mūs organizēt sacensības visai alternatīvā 

veidā nekā parasti. Tā kā starptautiskais fināls tiks rīkots tiešsaistē un situācija attiecībā uz vīrusu vēl 

aizvien var mainīties, mēs nolēmām arī Latvijas fināla sacensības rīkot tiešsaistē. Tā rezultātā šogad 

nenotiks reģionālās priekšatlases, bet tikai vienas Nacionālās finālsacensības. Lai komunikācija būtu 

vienkārša un plūdena, mēs tiesnešu pārus savienosim savā starpā (ar Jūsu piekrišanu), lai Jūs varētu 

iepriekš kopīgi sagatavoties. Pirms sacensībām visi tiesneši tiks informēti ar kuru kategoriju un vecuma 

grupu viņi tiks pārī. Drīz saņemsiet arī detalizētu grafiku un sacensību plānu. 

Jūs varat pieteikt savu tiesneša reģistrāciju līdz 2021.gada 12.septembrim 

Nacionālais fināls 

Nacionālais fināls tiks rīkots tiešsaistē ar vairāku dienu grafiku. Lai par to iegūtu papildinformāciju, 

lūdzu, skatiet noteikumu kopu “Tiešsaistes formāta papildus noteikumi”. 

Tiesnešu instruktāža 

Tiesnešu instruktāža notiks tiešsaistē, 15.septembrī, trešdien. Tajā mēs apspriedīsim precīzu grafiku, 

tiesnešu uzdevumus, akcentēsim svarīgākos noteikumus un to, kā novērtēt un piešķirt punktus. Esam 

pilnīgi pārliecināti, ka mūsu sniegtā informācija nebūs pietiekama visiem, jo mēs esam atšķirīgi un 

varam viens otru pārprast, tāpēc, lūdzu, instruktāžas laikā uzdodiet jautājumus, jo var gadīties, ka 

uzdosiet jautājumu, kas interesēs arī citus! 

Ja ir kāda komanda, ar kuru Jūs jebkādā veidā sadarbojaties (esat treneris, palīdziet sagatavoties, esat 

vecāks utt.), lūdzu, informējiet mūs, lai mēs varam nodrošināt godīgu konkurenci un piešķirt Jums 

vecuma grupu, kurā neesat iesaistīts. 

Tiesneša attieksme 



Ir svarīgi uzsvērt, ka Jūs kā tiesnesis esat atbildīgs ne tikai par godīgu un tīru konkurenci, bet arī par to, 

lai nodrošinātu, ka dalībniekiem ir pozitīva pieredze un tās mierinātu, ja nepieciešams. Tas ir grūti 

sasniedzams tiešsaistes pasākumā (it īpaši parastajā kategorijā) bez īsta kontakta ar komandām, tomēr 

ir dažas lietas, ko var darīt, lai būtu humāns un uzticams tiesnesis. Piemēram, ja saskaraties ar 50/50 

apšaubāmu situāciju, kad Jūsu ziņā ir pieņemt godīgu lēmumu, mēs aicinām Jūs pieņemt lēmumu par 

labu komandai. Tas nenozīmē, ka Jums jābūt pielaidīgam, tas nozīmē tikai to, ka Jūsu stingrība apstājas, 

lai padarītu pasākumu godīgu un tīru. 

Tiesneša uzdevumi tiešsaistes sacensībās 

Nacionālajā finālā tiesnešiem palīdzēs un koordinēs viņu darbu divi galvenie tiesneši: Adams Flībers 

(Ádám Flieber) un Kornels Jambors (Kornél Jámbor). Nav svarīgi par kuru kategoriju un vecuma grupu 

Jūs esat atbildīgi, viņi abi ir pieejami un gatavi atbildēt uz jebkuru Jūsu jautājumu saistībā ar 

sacensībām. 

Parastajā kategorijā komandām video un dokumentācija būs jāaugšupielādē tiešsaistes platformā. 

Parastās kategorijas komandām robotu video un koda dokumentācija būs jāaugšupielādē sistēmā līdz 

12.septembra pulksten 23:59. Parastās kategorijas tiesneši novērtē video un dokumentus, un to 

punktu summa veido komandas gala rezultātu. 

Katru komandu vērtēs un punktus piešķirs divi tiesneši. Galvenais tiesnesis līdz 17.septembrim 

nokomplektē tiesnešu pārus. 

Vairāk par vērtēšanu, izmantojot tiešsaistes platformu, tiks izklāstīts tiesnešu instruktāžā. 

Svarīgas saites un informācija 

Visu svarīgo informāciju varat atrast vietnē www.wro.lv.  

Mēs aicinām visus tiesnešu izlasīt un iepazīties ar visiem noteikumiem, paziņojumiem, papildu 

noteikumiem, jautājumiem un atbildēm, lai mēs šajās sacensībās varētu sasniegt labākos rezultātus un 

tās izbaudīt, cik vien iespējams! 

http://www.wro.lv/

