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PIRMĀ DAĻA – SPĒLES APRAKSTS 

1. Ievads 

 

Robots-glābējs palīdz glābējiem ārkārtas situācijās, veicot bīstamus vai grūtus darbus. 

Šādiem robotiem jābūt karstumizturīgiem, jāspēj pārvarēt drupas vai kāpnes, atrast cietušos, 

transportēt bīstamas vielas un sniegt informāciju par situāciju nepazīstamā vidē. Vecākās 

grupas spēles laukumā tiek veikti daži no šiem uzdevumiem.  

 

Spēles laukumā robota uzdevumi ir sniegt palīdzību un dzēst liesmas rūpnīcā, transportēt 

bīstamas ķīmiskas vielas un glābšanas dienestiem sniegt informāciju par cilvēku atrašanās 

vietu rūpnīcā. Vienlaikus, robotam ceļā uz rūpnīcu jāpārvar nezināms apvidus. 
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2. Spēles laukums  

Grafiskajā attēlā parādīts spēles laukums ar dažādām zonām. 

 

Ja galds ir lielāks par spēles paliktni, novietojiet paliktņa šaurākās malas ar abām starta zonām 

uz apmales un iecentrējiet starp garākajām apmalēm.  

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  

 

Objekti rūpnīcā 

 

Laukumā vienmēr atrodas 2 uguns objekti, 2 cilvēka figūras (viena liela un viena maza) un 1 

ķīmiskās vielas objekts. Šie objekti pēc nejaušības principa katrā raundā izvietoti uz 

baltajiem taisnstūriem telpās. Maksimālais objektu skaits telpās ir 1.  

 

Objekti tiek novietoti, centrējot tos pret mazo līniju pelēkā taisnstūra iekšpusē.  

 

 
Ķīmiskās vielas objekts (1) 

 
Uguns objekts (2) 

 
Lielā cilvēka figūra (1) 

 
Mazā cilvēka figūra (1) 

 
Piemērs ar objekta novietojumu laukumā 

 
Mazā pelēkā līnija pelēkās zonas iekšpusē 

norāda spēles objekta novietojumu / skatu 
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Piemērs ar objekta novietojumu laukumā 

 

Ūdens objekti 
 

Ūdens objektus izmanto ūdens dzēšanai telpā. Tos var novietot uz robota pirms brauciena 

sākuma. Ūdens objektam jāatbilst robota maksimālajam izmēram.   

 

 
Ūdens objekti (2) 

 
Ūdens objekti starta zonā sacensību dienā 

(tos var novietot uz robota; objektus nav 

atļauts noņemt no spēles laukuma) 

 
Marķierklucīši 

 

Marķierklucīšus izmanto, lai atzīmētu cilvēku atrašanās vietu lokācijas kartē. Divus 

marķierklucīšus novieto uz diviem dzeltenajiem kvadrātiem blakus lokācijas kartei.  

 

  
Marķierklucīšu starta pozīcija 

Rūpnīcas sienas 
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Rūpnīcai ir divas sienas – viena taisna un viena ar šķērssienu. Abas sienas atrodas uz 

pelēkajām atzīmēm rūpnīcas zonā.  

 

 
Siena ar šķērssienu 

 
Taisnā siena 

 
Sienas sākuma pozīcija laukumā 

 
Sienas sākuma pozīcija laukumā 

 

 
Šķēršļu siena 
 
Starp abām zonām atrodas šķēršļu siena, kas robotam ir jāšķērso. Šo sienu nedrīkst izkustināt 

vai sabojāt. 

 

 
Šķēršļu siena 

 
Sienas sākuma pozīcija laukumā 
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Šķēršļu elementi 
 
Laukumā atrodas dažādi šķēršļu elementi. Laukumā uz A pārejas ir 15 zaļi atsevišķi 
elementi, bet uz B pārejas - divas līnijas ar 14 ziliem elementiem katrā (kopā 28 elementi).  

 

 
Atsevišķi zaļie elementi, LEGO 2x4 klucītis 

 
Atsevišķi zilie elementi, LEGO 2x4 klucītis 

  

Gan zaļie, gan zilie klucīši uz laukuma piestiprināti ar divpusējo līmlenti. 

 
Divas starta zonas 
 
Laukumā ir divas starta un finiša zonas. Sacensību dienā tiek nolemts, kurā no divām zonām 

robots uzsāk mēģinājumus. Pirms mēģinājuma sākuma robotam pilnībā jāatrodas vienā no 

starta zonām, kas noteiktas, kā iepriekš norādīts, un apkārtējā līnija vairs neskaitās starta 

zona. Startā vadiem jāatbilst robota maksimālajam izmēram, tāpēc arī tiem jāietilpst starta 

zonā. 

 

Kopsavilkums par randomziāciju  
 
Sacensību dienā starta zona tiek izvēlēta pēc nejaušības principa. 
 
Laukumā katrā raundā pēc nejaušības principa tiek izvietoti šādi objekti: 
 

• objekti rūpnīcā uz pelēkajiem kvadrātiem (ne vairāk kā viens objekts telpā). 
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4. Robota misijas  

Lai nodrošinātu pilnīgāku skaidrojumu, robota misijas skaidrotas vairākās sadaļās.  

Komanda var izvēlēties misiju veikšanas secību. 

 

4.1 Ugunsgrēka vietas noteikšana un uguns dzēšana 

Viens no robota-glābēja uzdevumiem ir ugunsgrēka vietas noteikšana nepazīstamā ēkā.  

Robotam jāidentificē uguns objekti rūpnīcā un attiecīgajās telpās jānovieto pa vienam ūdens 

objektam. Punkti tiek piešķirti, ja ūdens objekts atrodas tajā pašā telpā, kur uguns objekts. 

Punkti tiek piešķirti tikai par vienu ūdens objektu telpā.  

Ja ūdens objekts novietots nepareizā telpā, punkti tiek atņemti. 

4.2 Ķīmisko vielu izvešana no rūpnīcas 

Cits robota-glābēja uzdevums ir bīstamu vielu atrašanās vietas noteikšana un to 

transportēšana. Ugunsgrēka gadījumā ir īpaši svarīgi ķīmiskās vielas nogādāt ārpus telpām. 

Robota uzdevums ir identificēt ķīmiskās vielas objektu un to transportēt uz drošas 

uzglabāšanas zonu, kas iekrāsota melnā krāsā.  

Punkti tiek piešķirti, ja ķīmiskās vielas objekts nogādātas ārpus rūpnīcas. Maksimālais punktu 

skaitu var saņemt, ja ķīmiskās vielas objekts pilnībā atrodas drošas uzglabāšanas zonā.  

4.3 Cilvēku meklēšana rūpnīcā 

Ugunsgrēka gadījumā ir svarīgi noskaidrot, vai un kur ēkā atrodas cilvēki. Tomēr robots-

glābējs viens pats cilvēkus nevar pārvietot, tāpēc cilvēku transportēšana jāveic citiem 

cilvēkiem.  

Robota uzdevums ir noskaidrot, kurās telpās atrodas cilvēki, un nodot šo informāciju glābēju 

komandai. Lai to izdarītu, robotam jāpārvietojas pa rūpnīcu, jāatrod cilvēki, jāatceras, kurās 

telpās tie atrodas, un jāatzīmē tās ar marķierklucīšiem lokācijas kartē, kas atrodas laukuma 

kreisajā pusē.  

Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts, ja marķierklucītis lokācijas kartē pilnībā atrodas 

pareizajā telpā.  
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4.4 Nelīdzenas virsmas šķērsošana  

Roboti-glābēji strādā nepazīstamā un nedrošā vidē, tādēļ spēles laukumā robotam jāspēj 

pārvietoties pa nelīdzenu virsmu. Nelīdzenās virsmas atzīmētas kā "A pāreja" un "B pāreja".  

Punkti tiek piešķirti, ja robots pilnībā šķērso zonu, kas iezīmēta ar divām līnijām pirms un pēc 

katras pārejas. Punktus var saņemt tikai vienu reizi par katru pāreju. Par rezultātu fiksēšanu 

mēģinājuma laikā ir atbildīgs tiesnesis.  

4.5 Robota novietošana stāvvietā 

Mēģinājuma beigās robotam jāatgriežas tajā starta/ finiša zonā, no kuras tas neuzsāka 

kustību.  

Punkti tiek piešķirti tikai tādā gadījumā, ja robots apstājas otrā starta/ finiša zonā, nevis tajā, 

no kuras tas uzsāka mēģinājumu, un robota šasijas, skatoties no augšas, pilnībā atrodas 

starta/ finiša zonā (vadi var atrasties ārpus tās). 

4.6 Bonusa punkti un soda punkti  

Bonusa punkti tiek piešķirti, ja netiek izkustinātas un sabojātas rūpnīcas sienas. Tāpat bonusa 

punktus var iegūt, ja netiek izkustināti uguns objekti un cilvēku figūriņas, kas atrodas rūpnīcā.  

Savukārt soda punkti tiek piešķirti par šķēršļu sienas izkustināšanu vai sabojāšanu.  
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5. Vērtēšana 

Vērtēšanā izmantotās definīcijas  

 

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

melnajām līnijām).  

 

Uzdevumi Par 

katr

u 

Kop

ā 

Ugunsgrēka vietas noteikšana un uguns dzēšana 

Ūdens objekts pilnībā atrodas tajā pašā telpā, kur uguns objekts (ne vairāk 

par vienu ūdens objektu telpā). 

15 30 

Ūdens objekts telpā, kurā nav uguns objekta, vai vairāk ūdens nekā uguns 

objektu telpā. 

-3 -6 

Ķīmisko vielu izvešana no rūpnīcas 

Ķīmiskās vielas objekts pilnībā atrodas ārpus rūpnīcas (bet ne drošas 
glabāšanas zonā). 

 8 

Ķīmiskās vielas objekts pilnībā atrodas drošas glabāšanas zonā.  12 

Cilvēku meklēšana rūpnīcā 

Marķierklucītis pilnībā atrodas pareizajā kvadrātiņā, apzīmējot cilvēka 
atrašanos attiecīgās krāsas rūpnīcas telpā. 

19 38 

Nelīdzenas virsmas šķērsošana 

"A pārejas" un "B pārejas" pilnīga šķērsošana, ar to saprotot, ka robots 
pilnībā šķērso visu zonu (atzīmēta ar divām līnijām pirms un pēc pārejas). 
Punkti tiek piešķirti tikai vienu reizi par katru pāreju un, ja šķēršļu 

15 30 
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netiek izkustināta vai sabojāta. 

Robota novietošana stāvvietā 

Robots apstājas starta/ finiša zonā, kas nebija starta zona sacensību dienā 
(tikai, ja netiek piešķirti bonusa punkti). 

 13 

Bonusa punkti un soda punkti 

Par uguns objektu un cilvēka figūru, kas netiek pārvietota vai sabojāta. 5 20 

Par rūpnīcas sienu, kas netiek pārvietota vai sabojāta. 6 12 

Par šķēršļu sienu, kas netiek pārvietota vai sabojāta.  -12 

Maksimālais punktu skaits  155 
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Rezultātu lapa 

Komandas nosaukums: _____________________                Raunds: ______ 

Uzdevumi Par 

katru 

Kopā # Kopā 

Ugunsgrēka vietas noteikšana un uguns dzēšana 

Ūdens objekts pilnībā atrodas tajā pašā telpā, kur 

uguns objekts (ne vairāk par vienu ūdens objektu 

telpā). 

15 30   

Ūdens objekts telpā, kurā nav uguns objekta, vai vairāk 

ūdens nekā uguns objektu telpā. 

-3 -6   

Ķīmisko vielu izvešana no rūpnīcas 

Ķīmiskās vielas objekts pilnībā atrodas ārpus rūpnīcas 
(bet ne drošas glabāšanas zonā). 

 8   

Ķīmiskās vielas objekts pilnībā atrodas drošas 
glabāšanas zonā. 

 12   

Cilvēku meklēšana rūpnīcā 

Marķierklucītis pilnībā atrodas pareizajā kvadrātiņā, 
apzīmējot cilvēka atrašanos attiecīgās krāsas rūpnīcas 
telpā. 

19 38   

Nelīdzenas virsmas šķērsošana 

"A pārejas" un "B pārejas" pilnīga šķērsošana, ar to 
saprotot, ka robots pilnībā šķērso visu zonu (atzīmēta 
ar divām līnijām pirms un pēc pārejas). Punkti tiek 
piešķirti tikai vienu reizi par katru pāreju un, ja šķēršļu 
siena netiek izkustināta vai sabojāta. 

15 30   

Robota novietošana stāvvietā 

Robots apstājas starta/ finiša zonā, kas nebija starta 
zona sacensību dienā (tikai, ja netiek piešķirti bonusa 
punkti) 

 13   

Bonusa punkti un soda punkti 

Par uguns objektu un cilvēka figūru, kas netiek 
pārvietota vai sabojāta. 

5 20   

Par rūpnīcas sienu, kas netiek pārvietota vai sabojāta. 6 12   

Par šķēršļu sienu, kas netiek pārvietota vai sabojāta.  -12   

Maksimālais punktu skaits  155   

Pārsteiguma uzdevums  

Punkti par mēģinājumu  

Laiks sekundēs  

 
 

Komandas paraksts  Tiesneša paraksts 

 



 

WRO 2022 - RoboMission - Junior 

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

14 

Vērtēšanas skaidrojums  

Ūdens objekts pilnībā atrodas tajā pašā telpā, kur uguns objekts (ne vairāk par vienu 
ūdens objektu telpā) ➔ 15 punkti 
Ūdens objekts telpā, kurā nav uguns objekta, vai vairāk ūdens nekā uguns objektu 
telpā ➔ -3 punkti 

 

15 punkti 

 

0 punkti (ūdens objekts neatrodas pilnībā 
zaļajā telpā) 

 

-3 punkti (ūdens objekts nepareizajā telpā) 

 

12 punkti (15 punkti par vienu ūdens 
objektu; -3 punkti par vēl vienu ūdens 

objektu tajā pašā telpā) 

Ķīmiskās vielas objekts ārpus rūpnīcas (bet ne drošas glabāšanas zonā) ➔ 8 punkti 

 

8 punkti 

 

0 punkti (daļēji atrodas 
rūpnīcā - šajā gadījumā 

baltajā telpā) 
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Ķīmiskās vielas objekts ārpus rūpnīcas un drošas glabāšanas zonā ➔ 12 punkti 

 

12 punkti 

 

12 punkti (objekts var 
neatrasties stāvus pozīcijā) 

 

12 punkti (objekts saskaras 
tikai ar glabāšanas zonu) 

 

0 punkti, daļēji ārpus zonas 

  

Marķierklucītis pilnībā atrodas pareizajā kvadrātiņā, apzīmējot cilvēka atrašanos 
attiecīgās krāsas rūpnīcas telpā ➔ 19 punkti par katru 

Šajā vērtēšanas piemērā cilvēku figūras atrodas dzeltenajā un baltajā telpā. 

 

38 punkti (2x 19 punkti) 

 

19 punkti (baltajā telpā - 
atbilst, bet dzeltenajā - 
neatbilst, jo pieskaras 

melnajai līnijai) 

 

19 punkti, tikai viens pareizs 
novietojums (klucītis baltajā 
laukumā) 
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"A pārejas" un "B pārejas" pilnīga šķērsošana, ar to saprotot, ka robots pilnībā 
šķērso visu zonu (atzīmēta ar divām līnijām pirms un pēc pārejas). Punkti tiek 
piešķirti tikai vienu reizi par katru pāreju un, ja šķēršļu siena netiek izkustināta vai 
sabojāta. ➔ 15 punkti par katru 

 

Skaidrojums: Abas pārejas (A + B, iekrāsotas gaiši sarkanā un dzeltenā krāsā) ir 
savienotas ar tumši pelēkām līnijām labajā un kreisajā pusē. Visa A un B zona tiek 
uzskatīta par pāreju. Lai iegūtu punktus, robotam pāreja jāšķērso pilnībā. 

Šajā uzdevumā tiesnesis piešķir punktus, vērojot robota darbību mēģinājuma laikā. 
Gadījumos, kad robots mēģinājumu pabeidz, šķērsojot pāreju vai uzreiz pēc tam, 
attiecas šie attēli: 

 

 

15 punkti (robots ir šķērsojis 
pāreju, tā daļas nepieskaras 

pārejas zonai vai tumši 
pelēkajām līnijām) 

 

0 punkti (saskaras ar zonu) 
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Robots apstājas starta/ finiša zonā, kas nebija starta zona sacensību dienā (tikai, 
ja netiek piešķirti bonusa punkti) ➔ 13 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 

 

Uguns objekts / cilvēka figūra netiek izkustināta vai sabojāta ➔ 5 punkti par katru 

Piezīme: šāds pats skaidrojums attiecas uz visiem objektiem rūpnīcā. 

 

10 punkti (uguns objekts + 
cilvēka figūra) 

 

10 punkti (uguns objekts + 
cilvēka figūra; cilvēka figūru 
var pārvietot pelēkās zonas 

robežās) 

 

5 punkti (par uguns objektu); 
zilā cilvēka figūra atrodas 
ārpus pelēkas zonas 

 

5 punkti (par uguns objektu); 
zilā cilvēka figūra ir sabojāta 
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Rūpnīcas siena netiek pārvietota vai sabojāta ➔ 6 punkti par katru 

Piezīme: šāds pats skaidrojums attiecas uz abām rūpnīcas sienām. 

 

6 punkti 

 

6 punkti, izkustināta pelēkās 
zonas robežās 

 

0 punkti, siena pārvietota 
ārpus pelēkās zonas 

 

0 punkti, siena pārvietota 
ārpus pelēkās zonas 

 

0 punkti, siena bojāta 

 

 

Šķēšļu siena, kas tiek pārvietota vai sabojāta ➔ - 12 punkti 

Piezīme: šķēršļu sienu nedrīkst pārvietot vai sabojāt; arī pavisam nedaudz ne. 

 

Soda punkti netiek piešķirti 

 

-12 punkti, siena izkustināta 

 

-12 punkti, siena sabojāta 
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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: 
 

• starta zonai netiek attiecināta randomizācija; 

• šķēršļu nav nemaz vai ir citi/ mazāk šķēršļu pārejas zonās;  

• tikai viena cilvēka figūra rūpnīcā (un tikai viens marķierklucītis lokācijas kartē). 
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OTRĀ DAĻA – SPĒLES OBJEKTU SALIKŠANA  

Ķīmiskās vielas objekts (1x) 
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Uguns objekts (2x) 
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Marķierklucīši (2x) 
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Lielā cilvēka figūra (1x) 
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Mazā cilvēka figūra (1x) 
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Šķēršļu siena (1x) 
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Siena ar šķērssienu (1x) 
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Taisnā siena (1x) 
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