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PIRMĀ DAĻA – SPĒLES APRAKSTS 

1. Ievads 

 

Mājās un mājas soļa veikšanā robotam ir neskaitāmi pielietojumi. Viens piemērs ir roboti, kas 
veic dažādus darbus dārzā. Ir roboti, kas var tīrīt baseinus, sēt vai apliet puķes.  
 
Junioru grupas spēles laukumā robota uzdevums ir pļaut zāli un savākt nezāles. Vienlaikus 
robotam jāpievērš uzmanība mārītēm, kas ir robota ceļā, un jānogādā tās drošībā.   
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2. Spēles laukums 

Grafiskajā attēlā parādīts spēles laukums ar dažādām zonām.  

 

Ja galds ir lielāks par spēles paliktni, novietojiet paliktni uz apmales ar starta zonas abām 

malām. 

Papildu informācija par galda un paliktņa spefikāciju pieejama WRO RoboMission 

kategorijas Vispārējo noteikumu 6. punktā. Fails paliktņa drukāšanai un PDF fails ar 

precīziem izmēriem pieejams šeit: www.wro-association.org.  

 
  

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

 

Zāle (3x) un nezāles (3x) 

 

Trīs elementi, kas apzīmē zāli, un trīs, kas apzīmē nezāles, pēc nejaušības principa katrā 

raundā tiek izvietoti uz sešām no astoņām pelēkajām vietām spēles laukumā. Divas pelēkās 

vietas paliek tukšas.  

 

 
Zāle 

Zāles elementu veido pamatne (pa kreisi) 

un augšējā daļa (pa labi) 

 
Nezāles 

Nezāles veido tikai viens elements – 

pamatne un augšējā daļa ir sastiprinātas 

kopā. 

 
Objekta starta pozīcija laukumā  

(pelēkajā zonā) 

 
Objekta starta pozīcija laukumā  

(pelēkajā zonā) 
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Attēlā redzams viens no randomizācijas variantiem (X zaļā krāsā apzīmē zāli, bet X sarkanā 
krāsā - nezāli): 
 

 
 

 

Mārītes (3x) 

 

Laukuma dzeltenajā daļā vienmēr atrodas trīs mārītes un tās vienmēr ir ar skatu pa kreisi uz 

starta zonu. 

 

 
Mārīte (3) 

 
Objekta starta pozīcija laukumā 
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Servisa 

 
(1x) 

 

Servisa punkts ir novietots uz balta taisnstūra pelēkajā zonā. Tas vienmēr novietots tā, ka zaļā 

daļa atrodas kreisajā pusē un lejā. Pildot misiju, zaļo daļu jāpaceļ augšā. 

 

  
Objekta starta pozīcija laukumā 

 
Žogi (11x) 

 

Laukumā ir 11 žogi, kurus nedrīkst pārvietot vai sabojāt. Žogs atrodas uz baltās līnijas pelēkās 

zonas iekšpusē.  
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Žogs (11) 

 
Objekts laukumā 
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4. Robota misijas  

Lai nodrošinātu pilnīgāku skaidrojumu, robota misijas skaidrotas vairākās sadaļās.  

Komanda var izvēlēties misiju veikšanas secību. 

 

4.1 Mārīšu glābšana 

Dārza robotam jāpļauj zāle un jāsavāc nezāles, tādēļ tam jāatbrīvo ceļš no mārītēm.  

Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts, ja mārītes pamatne atrodas ārpus robota maršruta 

(tumši zaļā zona un melnā līnija ar baltu apmali) un stāvus pozīcijā. 

4.2 Garās zāles pļaušana 

Viens no dārza robota uzdevumiem ir garās zāles pļaušana. Robotam jāatpazīst zāles 

elementi pelēkajās vietās un pēc tam jānogriež zāle (noceļot elementa augšējo daļu). 

Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts, ja zāles elementa augšējā daļa vairs neatrodas uz 

pamatnes un pamatne joprojām atrodas pelēkajā zonā.  

4.3 Nezāļu savākšana 

Vēl viens dārza robota uzdevums ir nezāļu savākšana. Robotam jāatpazīst nezāļu elementi 

pelēkajās vietās un pēc tam jānogādā tie savākšanas punktā. 

Laukumā ir divas nezāļu savākšanas vietas (brūnās zonas). Punkti tiek piešķirti, ja nezāles 

elements pilnībā atrodas vienā no nezāļu savākšanas punktiem. Vairāk punktu var saņemt, ja 

robots nezāles nogādā otrā punktā, kas atrodas spēles laukuma galā.  

4.4 Servisa punkta aktivizēšana 

Kad dārza robots veiksmīgi veicis maršrutu cauri dārzam, tam jāaktivizē servisa punkts. Pēc 

tam dārza robota lietotājs saņems viedtālrunī ziņu, ka robots veiksmīgi pabeidzis dārza 

darbus. 

Punkti tiek piešķirti, ja servisa punkta elements tiek pārslēgts no melnās uz zaļo krāsu (zaļajai 

krāsai jābūt augšā), ja netiek izkustināti un sabojāti vismaz 9 žoga elementi, kā arī, ja servisa 

punkts joprojām pilnībā atrodas pelēkajā zonā.  

4.5 Robota novietošana stāvvietā 

Misija uzskatāma par izpildītu, kad robots ir atgriezies starta/ finiša zonā, apstājies un robota 

šasijas, skatoties no augšas, pilnībā atrodas starta/ finiša zonā (vadi var atrasties ārpus tās). 

4.6 Bonusa punkti  

Bonusa punkti tiek piešķirti, ja žoga daļas netiek izkustinātas un sabojātas.  
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5. Vērtēšana 

Vērtēšanā izmantotās definīcijas 

 

“Pilnībā” nozīmē, ka spēles objekts pieskaras tikai attiecīgajai zonai (nepieskaroties 

melnajām līnijām).  

 

Uzdevumi Par 

katru 

Kopā 

Mārīšu glābšana 

Mārīte pilnībā atrodas ārpus robota maršruta un ir stāvus pozīcijā. 5 15 

Garās zāles pļaušana 

Zāles elementa augšējā daļa vairs neatrodas uz pamatnes un 
pamatne joprojām saskaras ar pelēko zonu. 

7 21 

Nezāļu savākšana 

Nezāles elements pilnībā atrodas savākšanas punkta Nr. 1 
iekšpusē. 

9 27 

Nezāles elements pilnībā atrodas savākšanas punkta Nr. 2 
iekšpusē. 

12 36 

Servisa punkta aktivizēšana 

Servisa punkts ir pareizi uzstādīts, vismaz 9 žoga elementi ir 
stāvus pozīcijā un servisa punkta pamatne pilnībā atrodas pelēkajā 
zonā. 

 17 

Robota novietošana stāvvietā 

Robots apstājas starta/ finiša zonā (tikai, ja netiek piešķirti bonusa 
punkti). 

 14 

Bonusa punkti 

Žoga elements netiek izkustināts vai sabojāts. 2 22 

Maksimālais punktu skaits  125 
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Rezultātu lapa 

Komandas nosaukums: _______________________               Raunds: ______ 

 

Uzdevumi Par 

katru 

Kopā # Kopā 

Mārīšu glābšana 

Mārīte pilnībā atrodas ārpus maršruta zonas un ir 

stāvus pozīcijā. 

5 15   

Garās zāles pļaušana 

Zāles elementa augšējā daļa vairs neatrodas uz 
pamatnes un pamatne joprojām saskaras ar pelēko 
zonu. 

7 21   

Nezāļu savākšana 

Nezāles elements pilnībā atrodas savākšanas 
punkta Nr. 1 iekšpusē. 

9 27   

Nezāles elements pilnībā atrodas savākšanas 
punkta Nr. 2 iekšpusē. 

12 36   

Servisa punkta aktivizēšana 

Servisa punkts ir pareizi uzstādīts, vismaz 9 žoga 
elementi ir stāvus pozīcijā un servisa punkta 
pamatne pilnībā atrodas pelēkajā zonā. 

 17   

Robota novietošana stāvvietā 

Robots apstājas starta/ finiša zonā (tikai, ja netiek 
piešķirti bonusa punkti). 

 14   

Bonusa punkti  

Žoga elements netiek izkustināts vai sabojāts. 2 22   

Punkti par spēli  125   

Pārsteiguma uzdevums  

Punkti par mēģinājumu  

Laiks sekundēs  

 

 

 

 

Komandas paraksts  Tiesneša paraksts 
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Vērtēšanas skaidrojums  

Mārīte pilnībā atrodas ārpus robota maršruta un ir stāvus pozīcijā ➔ 5 punkti par 

katru 

 

5 punkti 

 

0 punkti (daļēji atrodas 
ārpusē) 

 

0 punkti (nav stāvus 
pozīcijā) 

 

5 punkti (pamatne atrodas 
ārpusē) 

  

Zāles elementa augšējā daļa vairs neatrodas uz pamatnes un pamatne joprojām 
saskaras ar pelēko zonu  ➔ 7 punkti par katru 

 

7 punkti 

 

7 punkti 

 

7 punkti (pieskaras tikai 
sānam, nevis augšai) 

 

0 punkti (atrodas augšpusē) 

 

0 punkti (pamatne 
nesaskaras ar pelēko zonu) 

 

 

Nezāles elements pilnībā atrodas savākšanas punkta Nr. 1 iekšpusē  ➔ 9 punkti par 
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katru 

 

9 punkti 

 

9 punkti (var neatrasties 
stāvus pozīcijā) 

 

 

0 punkti 
(neatrodas pilnībā iekšpusē) 

 

0 punkti  
(neatrodas iekšpusē) 

 

 

Nezāles elements pilnībā atrodas savākšanas punkta Nr. 2 iekšpusē  ➔ 12 punkti 
par katru  

 

12 punkti 

Visas situācijas, kas 
parādītas savākšanas 

punkta Nr.1 skaidrojumā, 
attiecas arī uz savākšanas 

punktu Nr.2. 
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Servisa punkts ir pareizi uzstādīts, vismaz 9 žoga elementi ir stāvus pozīcijā un 
servisa punkta pamatne pilnībā atrodas pelēkajā zonā ➔ 17 punkti 
 

 

17 punkti 

 

17 punkti (var izkustināt 
pelēkās zonas robežās) 

 

17 punkti, servisa punkta 
pamatne joprojām atrodas 

pelēkajā zonā 

 

0 punkti (vietā jāatrodas 9 žoga elementiem; piemērā 3 jau 
ir izkustināti no savas vietas) 

 

0 punkti (izkustināts ārpus 
pelēkās zonas) 

 

0 punkti (objekts ir apvērsts 
- zaļā daļa nav pacelta) 
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Robots apstājas starta/ finiša zonā (tikai, ja netiek piešķirti bonusa punkti) ➔ 14 
punkti 

 

 

Robots pilnībā atrodas 
starta/ finiša zonā  

 

Robots pilnībā atrodas 
starta/ finiša zonā, bet vadi 
ir ārpus tās - pieņemama 

situācija 

 

Punkti netiek piešķirti, ja 
robota novietojums neietilpst 

starta/ finiša zonā 

 

Žoga elements netiek izkustināts vai sabojāts ➔ 2 punkti par katru 

 

2 punkti, nav izkustināts 

 

2 punkti, izkustināts pelēkās 
zonas robežās 

 

0 punkti, izkustināts ārpus 
pelēkās zonas 

 

0 punkti, pārvietots ārpus 
pelēkās zonas 

 

0 punkti, sabojāts 
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6. Vietējie, reģionālie un starptautiskie pasākumi 

 
WRO sacensības notiek aptuveni 90 valstīs un katrā valstī komandas sagaida atšķirīgu 
sacensību sarežģītības pakāpi. Šajā dokumentā aprakstītie uzdevumi attiecināmi uz 
starptautiskām WRO sacensībām, kas ir pēdējais sacensību līmenis, kurā piedalās komandas 
ar vislabākajiem risinājumiem. Tieši tāpēc spēles noteikumi nav vienkārši. 

WRO uzskata, ka visiem dalībniekiem jāsniedz laba sacensību pieredze. Arī mazāk 
pieredzējušām komandām jāspēj gūt punkti un panākumi. Tas attīstīs ticību dalībnieku  
spējām apgūt tehniskās prasmes, kas ir svarīgi bērnu un jauniešu nākotnes izvēlēm izglītības 
jomā. 

Tieši tāpēc WRO Asociācija rekomendē nacionālajiem organizatoriem izvērtēt, vai tie, 
rīkojot sacensības savā valstī, vēlas pielāgot noteikumus. Vietējā, reģionālā un 
nacionālā līmeņa sacensībās uzdevumi var būt vienkāršāki, lai visiem dalībniekiem 
nodrošinātu pozitīvu pieredzi. Nacionālie organizatori var pieņemt savus lēmumus, lai 
sacensības atbilstu viņu konkrētajai situācijai un idejām. Zemāk sniegti padomi 
uzdevumu vienkāršošanai. 

 

Idejas uzdevumu vienkāršošanai: 
 

• zāles un nezāļu elementiem netiek attiecināta randomizācija; 

• netiek izšķirti savākšanas punkti 1 un 2;  

• drīkst izkustināt/ sabojāt vairāk nekā 2 žoga elementus. 
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OTRĀ DAĻA – SPĒLES OBJEKTU SALIKŠANA  

Zāle (3x) 
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Nezāles (3x) 
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Mārīte (3x) 
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WRO 2022 - RoboMission – Elementary 

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.  
© 2021 World Robot Olympiad Association Ltd.                22 

Servisa punkts (1x) 
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Žogs (11x) 
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