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Noteikumu piemērošana vietēja mēroga sacensībām 

Noteikumos ar nolūku iekļauti gan vienkāršāki, gan sarežģītāki uzdevumi. Šie noteikumi ir 
spēkā WRO starptautiskajā finālturnīrā, kur piedalās arī komandas, kas var izpildīt visas 

uzdotās misijas. Vietēja mēroga sacensībās savukārt piedalās arī tādas komandas, kurām 
nav pieredzes, zināšanu vai laika visu uzdevumu izpildei. Piedāvājot dažādas sarežģītības 

uzdevumus, komandas spēs izpildīt vismaz daļu uzdevumu un centīsies savu sniegumu 
uzlabot (skatīt 6. sadaļu). 
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1. Ievads 
Zemūdens pasaule un dzīvība tajā cilvēkiem ir nozīmīga, jo no tās iegūstam pārtiku, dzeramo 
ūdeni un tā atbild par teritoriju neaplūšanu. Tie ir tikai daži iemesli, lai nepiesārņotu ūdeņus un 
atjaunotu zemūdens ekosistēmas. MARPOL konvencija – starptautiska vienošanās par 
piesārņojuma novēršanu no kuģiem – aizsargā jūru un okeānu ūdeņus. Tas nozīmē, ka visiem 
atkritumiem jāpaliek uz kuģa borta līdz to pienācīgai savākšanai.  
 
Ir daudz citu iniciatīvu zemūdens teritoriju atjaunošanai. Viena no svarīgākajām ir koraļļu rifu 
aizsardzība un atjaunošana. Koraļļu rifos barojas un dzīvo daudzi ūdens dzīvnieki, un rifi 
pasargā piekrastes no aplūšanas.  
Diemžēl daudzviet koraļļu rifi ir bojāti un zinātnieki meklē efektīvus paņēmienus to 
atjaunošanai. Viens no risinājumiem ir koraļļu audzēšana akvārijos, lai pēc tam tos nogādātu 
uz rifiem. 
 
Iesācēju grupas spēles laukumā robots palīdz pārvietot kuģa atkritumus, atjaunot rifu 
zonas un palīdzēt valim izkļūt no sekliem jūras ūdeņiem. 

2. Spēles laukums  
Grafiskajā attēlā parādīts spēles laukums ar dažādām zonām. 

 

Ja galds ir lielāks par spēles paliktni, novietojiet paliktni tā, lai starta zonas stūris atrastos pret 
apmales stūri. 

Papildu informācija par galda un paliktņa spefikāciju pieejama WRO RoboMission 
Vispārējo noteikumu 6. punktā.  
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3. Spēles objekti, novietojums, randomizācija  
 
Atkritumi (4x, 2 reizes novietoti kuģa lūkā) 
Katrā raundā uz laukuma atrodas 4 atkritumu objekti: 

- zaļais atkritumu objekts vienmēr atrodas zaļā kuģa lūkā; 
- dzeltenais atkritumu objekts vienmēr atrodas dzeltenā kuģa lūkā; 
- katrā raundā pēc nejaušības principa tiek izvēlēti divi no pārējiem četriem atkritumu 

objektiem un novietoti uz atbildošas krāsas kuģa. 
 

 
Atkritumu objekti 

(sarkans, melns, balts, zils) 

 
Kuģa lūka 

(viena ar zaļas, otra ar dzeltenas krāsas 
atkritumu objektu) 

 
Atkritumu objekta sākumpozīcija 

(tas atrodas uz kuģa un vienmēr ir novietots 
gareniski paralēli sienai; objekts var 

atrasties uz sarkanā, melnā, baltā un zilā 
kuģa) 

 
 

Atkritumu objekta sākumpozīcija kuģa lūkā 
(uz dzeltenā un zaļā kuģa objekts atrodas 

iekšā lūkā; atkritumi vienmēr atrodas 
priekšpusē) 

 
Ņemiet vērā, ka dzeltenā un zaļā kuģa lūkas ir piestiprinātas pie laukuma (skatīt Vispārējo 
noteikumu 6. punktu). 
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Koraļļi (4x) 
Četri koraļļi vienmēr atrodas uz laukuma dzeltenajām zonām. Modeļa dzeltenie un zilie klucīši 
saskaras un atbilst dzeltenas un zilas krāsas atzīmēm uz laukuma. 
 

 
Korallis (4) 

 
Objekta sākumpozīcija laukumā 

 
Valis (1x) 
Spēles laukumā atrodas viens valis. Katrā raundā pēc nejaušības principa valis tiek 
novietots uz viena no baltajiem apļiem laukumā ar skatu tajā virzienā, kur vērsta bultiņa (skatīt 
attēlos). 
 

 
Valis (1) 

 
Novietot ar skatu tajā virzienā, kur vērsta 

bultiņa. 

 
Objekta sākumpozīcija laukumā 

(iespējama tikai viena starta pozīcija) 
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Žogs (2x) 
Dzeltenās un zaļās šķirošanas zonas priekšā atrodas pa žogam (kopā divi žogi). 
 

 
Žogs (2) 

 
Objekta sākumpozīcija laukumā 

 
 
Randomizācija 
Katrā raundā pēc nejaušības principa uz laukuma tiek izvietoti šādi objekti: 
 

• divi atkritumu objekti uz kuģiem (neattiecas uz dzelteno un zaļo kuģi); 
• valis uz viena no baltajiem apļiem. 

 
Viena un randomizācijas iespējām redzama attēlā: zaļais X apzīmē vali, bet sarkanais X 
atkritumu objektus (piemērā tie ir zilā un sarkanā krāsā). 
Sarkans X ir arī uz dzeltenā un zaļā kuģa, uz kuriem pēc noteikumiem atrodas atkritumu 
objekti. 
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4. Robota misijas  
Lai nodrošinātu labāku izpratni, robota misijas skaidrotas vairākās sadaļās.  
Komanda var izvēlēties, kuras misijas izpildīt un kādā secībā tās veikt. Punkti tiek piešķirti 
ņemot vērā situāciju uz laukuma mēģinājuma beigās. 

 

4.1 Atkritumu savākšana no kuģiem 

Robotam jāpārvieto atkritumu objekti no kuģiem uz šķirošanas zonām, tāpēc robotam vispirms 
tie jāsavāc. Atkritumu savākšana no dzeltenā un zaļā kuģa ir nedaudz sarežģītāka, un par to 
komandas iegūst vairāk punktu.  

Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts, ja atkritumi tiek novietoti atbilstošas krāsas 
šķirošanas zonā (piem., zaļais atkritumu objekts zaļajā šķirošanas zonā).  

4.2 Vaļa glābšana 

Vienā no koraļļu rifiem ir manīts valis. Ūdens līmenis tur ir zems, un tā nav piemērota vieta tik 
lielam dzīvniekam. Uzturoties rifā, valis var iet bojā. Atklātā okeānā ir vaļu vērošanas punkts, 
kur cilvēki var skatīt vaļus viņu dabiskajā vidē. Robotam jānogādā valis no koraļļu rifa uz vaļu 
vērošanas punktu atklātā okeānā.  

Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts, ja vaļa figūra pilnībā atrodas vaļu vērošanas punktā. 
Tā robežas atzīmētas ar tumši zilu līniju augšējā kreisajā stūrī. Tumši zilā līnija vairs neskaitās 
veļu vērošanas zona. Vaļa figūru bojāt nav atļauts. 

4.3 Koraļļu rifu atjaunošana 

Zemūdens pasaule ir būtiska kopējās ekosistēmas daļa, tāpēc mēs vēlamies atjaunot koraļļu 
rifus. Koraļļi un citas ūdensbūtnes pieder šai ekosistēmai, un tie cits no cita ir atkarīgi pārtikas 
ieguvē un mājvietas nodrošināšanā. Robotam jānovieto jauns korallis blakus koraļļu rifam.  

Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts, ja korallis pilnībā atrodas vienā no koraļļu rifiem 
(taisnstūra laukums blakus koraļļa sākumpozīcijai). Vienam koraļļu rifam var pievienot ne 
vairāk kā vienu koralli.  

4.4 Bonusa punkti 

Ja žogi paliek savā sākumpozīcijā un netiek sabojāti, var saņemt bonusa punktus. Tiesneši 
žogu uzskata par izkustinātu no vietas, ja kaut viens žoga balsts nesaskaras ar pelēko apli, 
uz kura tas sākumā novietots. 

4.5 Robota novietošana stāvvietā 

Misija uzskatāma par izpildītu, kad robots ir atgriezies starta/ finiša zonā, apstājies un robots, 
skatoties no augšas, vismaz daļēji atrodas starta/ finiša zonā.  
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5. Vērtēšana 
Vērtēšanā izmantotās definīcijas 
 
“Pilnībā” nozīmē, ka spēles objekts pieskaras tikai attiecīgajai zonai (bet melnajām 
līnijām ne). 

 
Uzdevumi Par 

katru 
Maksimālais 

punktu 
skaits 

Atkritumu savākšana no kuģiem 

Sarkanais/melnais/baltais/zilais atkritumu objekts pilnībā 
atrodas attiecīgas krāsas šķirošanas zonā.  

10 20 

Sarkanais/melnais/baltais/zilais atkritumu objekts pieskaras 
attiecīgas krāsas šķirošanas zonai. 

5  

Dzeltenais/zaļais atkritumu objekts pilnībā atrodas attiecīgas 
krāsas šķirošanas zonā un žogs nav pārvietots vai sabojāts. 

16 32 

Dzeltenais/zaļais atkritumu objekts pieskaras attiecīgas krāsas 
šķirošanas zonai un žogs nav pārvietots vai sabojāts. 

12  

Dzeltenais/zaļais atkritumu objekts atrodas ārpus lūkas (vairs 
nesaskaras ar to), bet nepieskaras šķirošanas zonai vai 
neatrodas tajā. 

4  

Vaļa glābšana 

Vaļa figūra pilnībā atrodas vaļu vērošanas punktā. 19 19 

Vaļa figūra daļēji atrodas vaļu vērošanas punktā. 8  

Koraļļu rifa atjaunošana 

Korallis pilnībā atrodas koraļļu rifā (ne vairāk kā viens korallis 
uz rifu). 

6 24 

Korallis pieskaras koraļļu rifam (ne vairāk kā viens korallis uz 
rifu). 

3  

Bonusa punkti 

Žoga balsti saskaras ar pelēkajiem apļiem un žogs nav bojāts. 3 6 

Robota novietošana stāvvietā 

Robots vismaz daļēji atrodas starta/ finiša zonā (tikai, ja netiek 
piešķirti bonusa punkti). 

 15 

Maksimālais punktu skaits kopā  116 
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Vērtēšanas skaidrojums 
  

Sarkanais/melnais/baltais/zilais atkritumu objekts pilnībā atrodas attiecīgas krāsas 
šķirošanas zonā ➔ 10 punkti. 

Sarkanais/melnais/baltais/zilais atkritumu objekts pieskaras attiecīgas krāsas 
šķirošanas zonai ➔ 5 punkti. 

 
10 punkti (pilnībā iekšpusē) 

 
10 punkti (objekts var 

atrasties guļus) 

 
5 punkti (objekts tikai 

pieskaras zonai) 

 
5 punkti par sarkano objektu 

(tikai pieskaras zonai), 0 
punktu par melno objektu 

(atrodas nepareizajā zonā) 

 
5 punkti (objekts pieskaras 

melnajai zonai) 

 

Dzeltenais/zaļais atkritumu objekts pilnībā atrodas attiecīgas krāsas šķirošanas zonā un 
žogs nav pārvietots vai sabojāts ➔ 16 punktu. 

Dzeltenais/zaļais atkritumu objekts pieskaras attiecīgas krāsas šķirošanas zonai un žogs 
nav pārvietots vai sabojāts ➔ 12 punktu. 

 
16 punktu (objekts pilnībā 

atrodas iekšpusē) 

 
16 punktu (objekts var 

atrasties guļus) 

 
16 punktu (abi žoga balsti 

saskaras ar pelēkajiem 
apļiem) 
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12 punktu 

(objekts pieskaras zonai) 

 

 
0 punktu (objekts nav 

iekšpusē) 

 
0 punktu 

(žogs neatrodas savā vietā) 

Dzeltenais/zaļais atkritumu objekts atrodas ārpus lūkas (vairs nesaskaras ar to), bet 
nepieskaras šķirošanas zonai vai neatrodas tajā ➔ 4 punkti. 

 

0 punktu (atkritumu objekts 
saskaras ar lūku) 

 

4 punkti (atkritumu objekts 
atrodas ārpus lūkas) 

 

Vaļa figūra pilnībā atrodas vaļu vērošanas punktā ➔ 19 punktu. 
Vaļa figūra daļēji atrodas vaļu vērošanas punktā ➔ 8 punkti. 
Piezīme: vaļu vērošanas punkta robežas atzīmētas ar tumši zilu līniju augšējā kreisajā 
stūrī. Tumši zilā līnija vairs neskaitās veļu vērošanas zona. 

 
8 punkti (objekts daļēji 

atrodas punktā) 

 
19 punktu (objekts pilnībā 

atrodas punktā) 

 
0 punktu (vaļa figūra ir 

bojāta) 
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Korallis pilnībā atrodas koraļļu rifā (ne vairāk kā viens korallis uz rifu) ➔ 6 punkti. 
Korallis pieskaras koraļļu rifam (ne vairāk kā viens korallis uz rifu) ➔ 3 punkti. 

 
3 punkti (objekts pieskaras 

zonai) 

 
3 punkti (objekts neatrodas 

pilnībā iekšpusē) 

 
6 punkti (objekts pilnībā 

atrodas iekšpusē) 

 
6 punkti (objekts pilnībā 

atrodas iekšpusē) 

 
6 punkti (punktus piešķir par 

vienu koralli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žoga balsti saskaras ar pelēkajiem apļiem un žogs nav bojāts ➔ 3 punkti. 
Piezīme: tiesneši žogu uzskata par izkustinātu no vietas, ja kaut viens žoga balsts 
nesaskaras ar pelēko apli, uz kura tas sākumā novietots. 

 
3 punkti (žogs izkustināts, 
bet balsti saskaras apļiem) 

 
0 punktu (žoga balsts 

neatrodas uz apļa) 

 
0 punktu (žoga balsti 
neatrodas uz apļiem) 



 

WRO 2023 – RoboMission – Elementary 

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.  
© 2022 World Robot Olympiad Association Ltd.                12 

 
0 punktu (žogs ir sabojāts) 

  

Robots daļēji atrodas starta/ finiša zonā (tikai, ja netiek piešķirti bonusa punkti) ➔ 15 
punktu. 

Piezīme: zilā līnija vairs nepieder starta/ finiša zonai, un robotam vismaz daļēji ir jāatrodas 
baltā laukuma iekšpusē. Punkti netiek piešķirti, ja iekšpusē atrodas tikai vadi. 

 
0 punktu (robots virsskatā 

neatrodas starta/ finiša 
zonā)  

 
15 punktu (robots virsskatā 
daļēji atrodas starta/ finiša 

zonā) 

 
15 punktu (robots virsskatā 
pilnībā atrodas starta/ finiša 

zonā) 
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Rezultātu lapa 

Komandas nosaukums: _______________________  Raunds: ______ 

Uzdevumi Par 
katru 

Maksimālā 
summa 

# Kopā 

Atkritumu savākšana no kuģiem   

Sarkanais/melnais/baltais/zilais atkritumu objekts 
pilnībā atrodas attiecīgas krāsas šķirošanas zonā. 

10 20   

Sarkanais/melnais/baltais/zilais atkritumu objekts 
pieskaras attiecīgas krāsas šķirošanas zonai. 

5    

Dzeltenais/zaļais atkritumu objekts pilnībā atrodas 
attiecīgas krāsas šķirošanas zonā un žogs nav 
pārvietots vai sabojāts. 

16 32   

Dzeltenais/zaļais atkritumu objekts pieskaras 
attiecīgas krāsas šķirošanas zonai un žogs nav 
pārvietots vai sabojāts. 

12    

Dzeltenais/zaļais atkritumu objekts atrodas ārpus 
lūkas (vairs nesaskaras ar to), bet nepieskaras 
šķirošanas zonai vai neatrodas tajā. 

4    

Vaļa glābšana   

Vaļa figūra pilnībā atrodas vaļu vērošanas punktā. 19 19   

Vaļa figūra daļēji atrodas vaļu vērošanas punktā. 8    

Koraļļu rifa atjaunošana   

Korallis pilnībā atrodas koraļļu rifā (ne vairāk kā 
viens korallis uz rifu). 

6 24   

Korallis pilnībā atrodas koraļļu rifā (ne vairāk kā 
viens korallis uz rifu). 

3    

Bonusa punkti    

Žoga balsti saskaras ar pelēkajiem apļiem un žogs 
nav bojāts. 

3 6   

Robota novietošana stāvvietā   

Robots vismaz daļēji atrodas starta/ finiša zonā 
(tikai, ja netiek piešķirti bonusa punkti) 

 15   

Maksimālais punktu skaits  116   

Pārsteiguma uzdevums  

Punkti par mēģinājumu  

Laiks sekundēs  
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6. Vietējās, reģionālās un starptautiskās sacensības 
 
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 noteikumi nav vienkārši. 
 
WRO uzskata, ka visiem dalībniekiem jāsniedz laba sacensību pieredze. Arī mazāk 
pieredzējušām komandām jāspēj gūt punktus un panākumus. Tas attīstīs ticību dalībnieku  
spējām apgūt tehniskās prasmes, kas ir svarīgi bērnu un jauniešu nākotnes izvēlēm izglītības 
jomā. 
 
Noteikumos ar nolūku iekļauti gan vienkāršāki, gan sarežģītāki uzdevumi. Tādējādi visas 
komandas spēs izpildīt vismaz daļu uzdevumu un centīsies savu sniegumu uzlabot. 
 
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 sacensību pieredzi.  
Nacionālie organizatori var pieņemt savus lēmumus, lai sacensības atbilstu viņu 
konkrētajai situācijai un iespējām. Zemāk sniegti padomi uzdevumu vienkāršošanai. 
 
 

Idejas uzdevumu vienkāršošanai 
 

• Vaļa figūra atrašanās vieta netiek noteikta pēc nejaušības principa, bet ir konkrēta 
un nemainīga (izziņojot to iepriekš vai sacensību sākumā). 

• Spēlē piedalās tikai divas noteiktas atkritumu objektu krāsas (izziņojot to iepriekš 
vai sacensību sākumā). 

• Izmantot tikai vienu žogu vai vispār nevienu (attiecīgi koriģējot bonusa punktu 
piešķiršanas kārtību). 
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