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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 
Pēc telegrāfa izgudrošanas kļuva iespējams daudz ātrāk nosūtīt ziņas uz tāltālām vietām, taču 
telegrāfa darbībai ir vajadzīgi vadi, un sākotnēji, lai ziņa sasniegtu adresātu pāri jūrai, tik un tā 
bija vajadzīga laiva. Tas mainījās, kad 1850. gadā starp Lielbritāniju un Franciju tika izbūvēts 
pirmais pazemes kabelis. Nepagāja ilgs laiks, kad jau tika plānota pazemes kabeļa izbūve pāri 
Atlantijas okeānam. Pēc vairākiem nesekmīgiem mēģinājumiem zemūdens kabeli tomēr 
izdevās izbūvēt un šie panākumi iedvesmoja pazemes kabeļu izbūvei arī citviet pasaulē. 
Varētu šķist, ka mūsdienās šādi zemūdens kabeļi vairs vajadzīgi, jo satelīts un bezvadu 
internets nosedz šo funkciju, taču patiesībā tie saziņā ir ārkārtīgi būtiski. Tie veido interneta 
savienojuma mugurkaulu. Mūsdienu optiskās šķiedras kabeļi datus var pārraidīt daudz ātrāk 
nekā satelīta savienojums. Nosūtīt signālu pāri Atlantijas okeānam pa kabeli var aptuveni 
8 reizes ātrāk nekā pa satelītu*. Vietu, kur zemūdens kabeļi savienojas cits ar citu, sauc par 
zemūdens kabeļu centru. Viens no šādiem centriem ir Panama, kur savienojas kabeļi no 
Karību jūras un Klusā okeāna. Zemūdenes un roboti palīdz uzturēt sarežģīto infrastruktūru un 
rada jaunas tehniskas iespējas jūras ūdeņos, piemēram, saules enerģijas parkus jūrā un pat 
zemūdens datu centrus.  
* Avots: https://www.submarinecablesystems.com/history 
 
Jaunākās grupas spēles laukumā robots palīdzēs uzstādīt un labot zemūdens kabeļus, 
būvēt zemūdens serveru centrus un aktivizēt saules enerģijas paneļus jūrā.  

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. 
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Papildu informācija par galda un paliktņa spefikāciju pieejama WRO RoboMission 
Vispārējo noteikumu 6. punktā.   
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3. Spēles objekti, novietojums, randomizācija  
 
Zemūdens kabeļi (2x balti, 1x sarkans) 
Katrā raundā spēles laukumā atrodas trīs zemūdens kabeļi: 

- divi baltie kabeļi atrodas kuģu būvētavā speciāli atzīmētās vietās;  
- bojātais – sarkanais zemūdens kabelis pēc nejaušības principa tiek novietots vienā no 

četriem pieslēguma punktiem Karību jūrā izvietotajā centrā. 
 

 
Balts kabelis (2x) 

 
Sarkans kabelis (1x) 

 
Objekta sākuma pozīcija divās atzīmētajās 

vietās kuģu būvētavā 

 
Viena no četrām iespējamām objekta 
sākuma pozīcijām pieslēguma punktā 

Karību jūrā izvietotajā centrā. 
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Serveri (2x) 
Divi melni objekti apzīmē resursus, kas nepieciešami zemūdens serveru centra izveidei. 
Sākumā objekti atrodas divās konkrētās vietās kuģu būvētavā. 
 

 
Serveris (2x) 

 
Objekta sākuma pozīcija kuģu būvētavā. 

 
Marķierklucīši (2x balti, 2x melni) 
Marķierklucīšus novieto kuģu informācijas centrā. Melnos marķierklucīšus izmanto, lai 
norādītu vietu, kur robotam jānogādā serveri, bet baltie norāda vietu, kur jānogādā zemūdens 
kabeļi. Viens balts un viens melns marķierklucītis pēc nejaušības principa tiek novietots uz 
zonas, kas Klusā okeāna pusē atzīmēta ar cipariem no 1 līdz 4.  
 
Otru marķierklucīšu pāri pēc nejaušības principa novieto Karību jūras puses zonās, kas  
atzīmētas ar cipariem no 1 līdz 4.  
 

 
Marķierklucīši (2x melni, 2x balti) 

 
Marķierklucīšu iespējamais novietojums 

(piemērs) 
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Saules paneļi (2x) 
Divi spēles objekti attēlo saules paneļus. Šos objektus jāpiestiprina pie spēles laukuma (skatīt 
vispārējo noteikumu 6. punktu) un jānovieto dzeltenā krāsā iezīmētajos laukumos (pa vienam 
katrā). 
 

 
Saules panelis (2x) 

 
Saules paneļu novietojums saules enerģijas 

parkā.  

 
Nožogojums (2x) 
Laukumā ir divi nožogojumi, kas sadala laukumu Klusā okeāna un Karību jūras zonās. Šos 
nožogojumus nedrīkst pārvietot vai sabojāt.  
 

 
Nožogojums (2x) 

 
Nožogojuma atrašanās vieta katra raunda 
sākumā; zilā daļa ir vērsta pret laukuma 

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

• viens balts un viens melns marķierklucītis zonā, kas Klusā okeāna pusē atzīmēta ar 
cipariem no 1 līdz 4; 

• viens balts un viens melns marķierklucītis zonā, kas Karību jūras pusē atzīmēta ar 
cipariem no 1 līdz 4; 

• sarkanais bojātais kabelis uz viena no četriem pieslēguma punktiem Karību jūrā 
izvietotajā centrā. 

 
Viena un randomizācijas iespējām redzama attēlā:  

• balts marķierklucītis Klusajā okeānā laukumā Nr. 3, melns marķierklucītis Klusajā 
okeānā laukumā Nr 1; 

• balts marķierklucītis Karību jūrā laukumā Nr. 4, melns marķierklucītis Karību jūrā 
laukumā Nr 1; 

• sarkanais bojātais kabelis pieslēguma punktā Nr. 2 Karību jūrā izvietotajā centrā. 
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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 Zemūdens infrastruktūras izveide 

Robots palīdz izveidot zemūdens infrastruktūru, kas nodrošinās interneta darbību visā 
pasaulē. Robots nogādā pazemes kabeļus un servera detaļas no kuģu būvētavas uz 
pieslēguma punktiem. 

Pieslēguma punkti atzīmēti ar marķierklucīšiem kuģu informācijas centros Karību jūras un 
Klusā okeāna pusē, piemēram, baltas krāsas marķierklucītis nr. 1 Klusajā okeānā nozīmē, ka 
pazemes kabelis jānovieto pieslēguma punktā Nr. 1. 

Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts, ja objekts pilnībā atrodas pieslēguma punkta 
iekšpusē. Papildu punktus var iegūt, ja abi objekti atrodas vienā un tajā pašā (Klusā okeāna 
vai Karību jūras) pusē.  

4.2 Bojāta kabeļa atrašana 

Zemūdens infrastruktūra jāuztur kārtībā, un robotizētais kuģis palīdz konstatēt bojājumus un 
atrast bojātos elementus (sarkanas krāsas objekts). Robotam jāatrod sarkanais objekts un 
jānogādā uz remontdarbnīcu virszemē, kur to var salabot vai pārstrādāt.  

Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts, ja bojātais elements pilnībā atrodas remonta centra 
iekšpusē (zilajā zonā). 

4.3 Saules enerģijas parku aktivizēšana jūrā  

Neatkarīgi, vai IT infrastruktūra darbojas virszemē vai zem ūdens, tās darbībai ir nepieciešams 
daudz enerģijas. Visā pasaulē digitālo risinājumu izmantošana un IT infrastruktūra tikai vēršas 
plašumā, tāpēc enerģijas patēriņam ir nepieciešama ilgtspējīga pieeja. Jūrā izvietotie saules 
enerģijas parki palīdz risināt šo svarīgo jautājumu. 

Robots palīdz aktivizēt saules enerģijas parkus jūrā un iedarbināt pirmos saules paneļus. 

Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts, ja modelis tiek pārvietots un saules paneļi ir vērsti ar 
skatu uz augšu.  

4.4 Bonusa punkti 
Bonusa punktus var saņemt, ja barjeras uz laukuma mēģinājuma laikā netiek pārvietotas vai 
sabojātas. 

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 

Zemūdens infrastruktūras izveide   

Zemūdens kabelis pilnībā atrodas pareizā pieslēguma punkta 
iekšpusē. 

12 24 

Zemūdens kabelis saskaras ar pareizo pieslēguma punktu. 7  

Serveris pilnībā atrodas pareizā pieslēguma punkta iekšpusē. 12 24 

Serveris saskaras ar pareizo pieslēguma punktu. 7  

Serveris vai zemūdens kabelis saskaras vai atrodas nepareizā 
pieslēguma punkta iekšpusē (ne vairāk par vienu objektu vienā 
pieslēguma punktā). 

4  

Papildus: gan zemūdens kabelis, gan serveris Karību jūras un/ 
vai Klusā okeāna pusē pilnībā atrodas pareizā pieslēguma 
punkta iekšpusē. 

6 12 

Bojāta kabeļa atrašana 

Bojātais kabelis pilnībā atrodas remontdarbnīcā.  13 

Bojātais kabelis saskaras ar remontdarbnīcu.  9 

Saules enerģijas parka aktivizēšana jūrā  

Saules panelis ir aktivizēts. 11 22 

Bonusa punkti  

Nožogojums netiek pārvietots vai sabojāts. 6 12 

Robota novietošana stāvvietā 

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

 13 

Maksimālais punktu skaits kopā  120 
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Vērtēšanas skaidrojums 
 
Norāde: Vērtēšanas skaidrojumā attiecībā uz kabeļiem un serveriem ņemts vērā 
marķierklucīšu randomizācijas piemērs 8. lappusē.  
 

Zemūdens kabelis ir pilnībā atrodas pareizā pieslēguma punkta iekšpusē ➔ 12 punktu. 
Zemūdens kabelis saskaras ar pareizo pieslēguma punktu ➔ 7 punkti. 

 
12 punktu (objekts pilnībā 

atrodas iekšpusē) 

 
12 punktu (objekts pilnībā 

atrodas iekšpusē, baltā līnija 
skaitās vēl laukums) 

 
7 punkti (objekts saskaras 

ar laukumu) 

 
7 punkti (objekts saskaras 

ar laukumu) 

 
0 punktu (objekts ir bojāts) 

 

Serveris pilnībā atrodas pareizā pieslēguma punkta iekšpusē ➔ 12 punktu. 
Serveris saskaras ar pareizo pieslēguma punktu ➔ 7 punkti. 

 
12 punktu (objekts pilnībā 

atrodas iekšpusē) 

 
12 punktu (objekts pilnībā 

atrodas iekšpusē) 

 
12 punktu (objekts pilnībā 

atrodas iekšpusē) 
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7 punkti (objekts saskaras 

ar laukumu) 

 
0 punktu (objekts ir bojāts) 

 

Serveris vai zemūdens kabelis saskaras vai atrodas nepareizā pieslēguma punkta 
iekšpusē ➔ 4 punkti. 

 
4 punkti 

 
Piezīme: šis randomizācijas 
piemērs no 8. lappuses, 
kurā kabelis jānovieto 

pieslēguma punktā Nr. 4. 
Tas nozīmē, ka kabeļa 
atrašanās pieslēguma 

punktā Nr. 3 uzskatāma par 
kļūdu. 

 
4 punkti (vienā pieslēguma 
punktā var atrasties tikai 

viens objekts) 

Papildus: gan zemūdens kabelis, gan serveris Karību jūras un/ vai Klusā okeāna pusē 
pilnībā atrodas pareizā pieslēguma punkta iekšpusē ➔ 6 punkti. 

 

 
 
 

Piezīme: šis ir 
randomizācijas piemērs no 
8. lappuses, kurā kabelis 

jānovieto pieslēguma punktā 
Nr. 4 un serveris - 

pieslēguma punktā Nr. 1. 

Bojātais kabelis pilnībā atrodas remontdarbnīcā ➔ 13 punktu. 
Bojātais kabelis saskaras ar remontdarbnīcu ➔ 9 punkti. 
Piezīme: remontdarbnīcas teritorija ir tikai zilā zona. 
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13 punktu (objekts pilnībā 

atrodas iekšpusē) 

 
13 punktu (objekts pilnībā 

atrodas iekšpusē) 

 
9 punkti (objekts saskaras 

ar zonu) 

 
9 punkti (objekts saskaras 

ar zonu) 

 
0 punktu (objekts ir bojāts) 

 

Saules panelis ir aktivizēts ➔ 11 punktu. 

 
Starta pozīcija (panelis nav aktivizēts) 

 
11 punktu (panelis ir aktivizēts) 

Nožogojums netiek pārvietots vai sabojāts ➔ 6 punkti. 

Piezīme: tiesneši nožogojumu uzskata par izkustinātu no vietas, ja tas atrodas ārpus 
baltās zonas, bet par sabojātu, ja atvienots kaut viens klucītis. 
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6 punkti (objekts ietilpst 
baltajā zonā) 

0 punktu (objekts neietilpst 
baltajā zonā) 

0 punktu (nožogojums ir 
bojāts 

 

 

 

 

 

Robots daļēji atrodas starta/ finiša zonā (tikai, ja netiek piešķirti bonusa punkti) ➔ 13 
punktu. 

Svarīgi: 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) 

 
13 punktu (robots virsskatā 
daļēji atrodas starta/ finiša 

zonā) 

 
13 punktu (robots virsskatā 
pilnībā atrodas starta/ finiša 

zonā) 
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Rezultātu lapa 

Komandas nosaukums: _______________________  Raunds: ______ 

Uzdevumi Par 
katru 

Maksimālā 
summa 

# Kopā 

Zemūdens infrastruktūras izveide     

Zemūdens kabelis pilnībā atrodas pareizā 
pieslēguma punkta iekšpusē. 

12 24   

Zemūdens kabelis saskaras ar pareizo 
pieslēguma punktu. 

7    

Serveris pilnībā atrodas pareizā pieslēguma 
punkta iekšpusē. 

12 24   

Serveris saskaras ar pareizo pieslēguma punktu. 7    

Serveris vai zemūdens kabelis saskaras vai 
atrodas nepareizā pieslēguma punkta iekšpusē 
(ne vairāk par vienu objektu vienā pieslēguma 
punktā). 

4    

Papildus: gan zemūdens kabelis, gan serveris 
Karību jūras un/ vai Klusā okeāna pusē pilnībā 
atrodas pareizā pieslēguma punkta iekšpusē. 

6 12   

Bojāta kabeļa atrašana   

Bojātais kabelis pilnībā atrodas remontdarbnīcā.  13   

Bojātais kabelis saskaras ar remontdarbnīcu.  9   

Saules enerģijas parka aktivizēšana jūrā    

Saules panelis ir aktivizēts. 11 22   

Bonusa punkti    

Nožogojums netiek pārvietots vai sabojāts. 6 12   

Robota novietošana stāvvietā   

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

 13   

Maksimālais punktu skaits kopā  120   

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 
 

• Randomizācija attiecas tikai uz vienu zonu (Kluso okeānu vai Karību jūru). 
• Iztikt bez randomizācijas un marķierklucīšus vienmēr novietot vienā un tajā pašā 

vietā kuģu informācijas centros. 
• Vienā no pieslēguma punktiem sarkanajam kabelim noteikt fiksētu atrašanās vietu.  
• Noņemt vienu vai abus norobežojumus (attiecīgi koriģējot bonusa punktu 

piešķiršanas kārtību). 
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