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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 tādas 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 
Mūsdienu sabiedrība ir atkarīga no dažnedažādiem konteinerkuģu kravu pārvadājumiem. 
Kādreiz kuģošana prasīja daudz ilgāku laiku un bija bīstamāka, kā arī atsevišķus maršrutus 
gar kontinentu krastiem veikt bija grūtāk, piemēram, gar Hornas ragu Dienvidamerikā vai 
Labās Cerības ragu Āfrikā. Pateicoties Panamas un Suecas kanālu izbūvei, tagad kuģi 
galamērķus var sasniegt ātrāk un drošāk. Daudzi mūsdienu kuģi ir būvēti tieši pēc Panamax 
vai vēl jaunāka – Neopanamax standarta, kas nosaka kuģa maksimāli pieļaujamos parametrus 
Panamas kanāla šķērsošanai.  
 
Tieši standartizācija un automatizācija ir ļāvusi starptautiskā jūras transporta pārvietošanos 
padarīt efektīvāku. Viens no uzskatāmākajiem standartizācijas piemēriem ir jūras konteineru 
ieviešana. Tos var viegli pārkraut no kuģa uz kravas auto vai vilcienu, tādējādi ietaupot laiku. 
Modernās ostās daudzi procesi ir automatizēti, piemēram, konteinerkuģu izkraušana un pat 
kuģu pavadīšana atklātos ūdeņos, ko kādreiz darīja loči. Iespējams, jau pavisam drīzā nākotnē 
autonomi kuģi nebūs retums.  
 
Vecākās grupas spēles laukumā robots palīdzēs uzkraukt no nokraut kuģus, uzpildīt 
degvielu un pavadīt tos atklātos ūdeņos.  

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

 

Ja laukums ir lielāks par spēles paliktni, novietojiet paliktni tā, lai konteineru noliktavas un kuģu 
informācijas centrs atrastos pret apmali. 

Papildu informācija par galda un paliktņa spefikāciju pieejama WRO RoboMission 
Vispārējo noteikumu 6.nodaļā.   
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3. Spēles objekti, novietojums, randomizācija 
 
Lielais kuģis (1x) un mazais kuģis (1x) 
Laukumā atrodas viens liels un viens mazs kuģis. Katra raunda sākumā abu kuģu novietojums 
ir vienāds – kuģa taisnā mala atrodas uz vienas līnijas ar taisnstūra marķējumu uz spēles 
paliktņa.  

 

 
Lielais kuģis 

 
Mazais kuģis 

 
Lielā kuģa sākuma pozīcija 

 
Mazā kuģa sākuma pozīcija 

 
Konteineri 
Laukumā atrodas dažādi konteineri, ko nepieciešams uzkraut uz kuģiem: 

• 2 mazi, balti konteineri, kas vienmēr atrodas konteineru noliktavā B; 
• 2 mazi, zaļi konteineri un 2 lieli, zili konteineri, kas pēc nejaušības principa novietoti 

četrās vietās konteineru noliktavā A. 
 

 
2 mazi, balti konteineri 

 
2 mazi, zaļi un 2 lieli, zili konteineri 
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Konteineru novietojuma piemērs A 

noliktavā. Konteineri vienmēr vērsti šādi un 
zaļie konteineri vienmēr atrodas ar gaiši 
pelēko marķējumu priekšpusē, bet zilie 
konteineri uz gaišās un tumši pelēkās 

zonas. 

 
Konteineru novietojums B noliktavā. 
Konteineri vienmēr ir novietoti šādi.  

 
 
Speciālais konteiners 
Ir viens īpašs konteiners ar svarīgu kravu, kas vienmēr atrodas uz lielā kuģa. 
 

 
Speciālais konteiners (sarkans) 

 
Konteiners vienmēr novietots pa vidu starp 

kuģa melnajām detaļām.  
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Konteiners vienmēr ir novietots kuģim tieši pa vidu un cilpa ir vērsta tieši tādā virzienā, kā 

parādīts attēlā. 

Degvielas uzpildes stacija 
Laukumā ir viena degvielas uzpildes stacija, kas iekļauj arī vienu 2x2 dzeltenu klucīti, kas 
attēlo degvielu. Degvielas uzpildes stacijas pamatne jāpiestiprina pie laukuma (Vispārējo 
noteikumu punkts Nr. 6). 
 

 
Degvielas uzpildes stacija 

 
Degvielas uzpildes stacijas sākuma pozīcija 

ar degvielas klucīti (2x2 klucītis dzeltenā 
krāsā) augšpusē  

 
Degvielas klucītis vienmēr novietots šādi 

stacijas augšpusē. 
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Celtnis A un B 
Laukumā ir divi celtņi. Abu celtņu konstrukcija ir identiska, un spēles laukumā tie ir novietoti 
vienādi. Celtņi jāpiestiprina pie laukuma (Vispārējo noteikumu punkts Nr. 6). Svarīgi celtni 
piestiprināt ne tikai pie spēles paliktņa, bet arī galda, lai celtnis būtu stabilāks. 
 

 
Celtnis 

(3D animācijā trūkst kancelejas gumijas; 
precīzs attēlojums redzams fotogrāfijās un 

instrukcijā) 

 
Celtņa atrašanās vieta un pozīcija 

 
Lielāks attēls ar celtņa sākuma pozīciju 

 
  



 

WRO 2023 – RoboMission – Senior 

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.  
© 2022 World Robot Olympiad Association Ltd.                8 

Marķierklucīši (4x) 
Spēlei izmanto četrus marķierklucīšus (2x zaļus un 2x zilus). Pēc nejaušības principa izvēlas 
divus marķierklucīšus un novieto kuģa informācijas centrā pozīcijās Nr. 1 un 2. Atlikušie divi 
marķierklucīši spēlē nepiedalās. Ar marķierklucīšiem attēloti divi konteineri, kas jāuzkrauj uz 
lielā kuģa. 
 

 
Visi marķierklucīši 

 
Marķierklucīšu novietojuma piemērs kuģa 

informācijas centrā 

 
 
Ostas sienas (4x) 
Laukumā ir četras ostas sienas, kas nodala ostu no atklātas jūras. Šīs barjeras ir aizliegts 
pārvietot vai sabojāt. Detaļas ar bāku vienmēr atrodas tuvāk laukuma centram. 
 

 
Ostas sienas (2x) 

 
Ostas sienu novietojums katra raunda 

sākumā (katrā pusē jānovieto viena melnā 
siena un viens elements ar bāku) 
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Randomizācija  
Katrā raundā pēc nejaušības principa nosaka: 
 

• konteineru novietojumu konteineru noliktavā A; 
• marķierklucīšu novietojumu kuģa informācijas centrā. 

 
Viens no randomizācijas piemēriem redzams attēlā.  

• Zaļo un zilo konteineru novietojums A noliktavā. 
• Zaļā un zilā marķierklucīša novietojums kuģa informācijas centrā. 
• B noliktavā vienmēr atrodas divi baltie konteineri. 
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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 Kravas iekraušana mazajā kuģī 

Robota uzdevums ir palīdzēt iekraut konteinerus kuģos. Uz mazā kuģa robotam ir jānovieto 
divi konteineri, par ko var saņemt punktus. Konteineri var būt jebkuras krāsas (zaļā, zilā un/vai 
baltā krāsā). 

Punktus piešķir par katru uz kuģa novietotu konteineru. Papildu punktus piešķir, ja uz kuģa 
novietoti abi konteineri. Konteineru novietojums uz kuģa nav būtisks. Robots kuģi drīkst 
izkustināt no vietas, lai atvieglotu un paātrinātu kravas iekraušanu. Kuģi iekraušanas laikā 
nedrīkst sabojāt, taču pieļaujams, ja karogs, karoga masts un/vai zilais apaļais klucītis, uz kura 
piestiprināts karoga masts, tiek sabojāts vai nokrīt. 

4.2 Degvielas uzpilde lielajā kuģī 

Robots ne tikai palīdz uzkraut konteinerus uz kuģa, bet arī uzturēt kuģi kārtībā. Šajā ostā 
autonomā robota kuģa uzdevums ir veikt degvielas uzpildi lielajā kuģī. 

Šim nolūkam klucītis, kas apzīmē degvielu (2x2 dzeltens klucītis), jāpievieno kuģim. Tas var 
atrasties gan uz kuģa, vai kuģī iekšā (piem., mazajā trijstūrī priekšpusē, kas saskaras ar 
paliktni). Lai uzpildītu degvielu, robots var aktivizēt degvielas uzpildes staciju un paņemt 
degvielas klucīti. Robots var arī piestumt kuģi pie degvielas uzpildes stacijas. Tādā gadījumā 
degvielas uzpildes stacija tiek aktivizēta un mazais klucītis nonāk uz kuģa.  

4.3 Kravas iekraušana lielajā kuģī 

Kravas iekraušana lielajā kuģī ir nedaudz sarežģītāka nekā mazajā kuģī. Lai krava skaitītos 
iekrauta, uz kuģa jābūt trīs konteineriem, no kuriem: 

• viens ir balts; 
• pārējo divu konteineru krāsu nosaka marķierklucīši kuģa informācijas centrā. 

Piemēram, ja kuģa informācijas centrā atrodas zaļš un zils marķierklucītis, 
konteineriem jābūt zaļā un zilā krāsā. 

 
Punktus piešķir par katru uz kuģa novietotu konteineru. Papildu punktus piešķir, ja uz kuģa 
novietots vajadzīgais skaits konteineru. Konteineru atrašanās vieta uz kuģa nav būtiska. 
Robots kuģi drīkst izkustināt no vietas, lai atvieglotu un paātrinātu kravas iekraušanu. Kuģi 
iekraušanas laikā nedrīkst sabojāt, taču pieļaujams, ja karogs, karoga masts un/vai zilais 
apaļais klucītis, uz kura piestiprināts karoga masts, tiek sabojāts vai nokrīt. 

Šajā uzdevumā nav būtiski, kas notiek ar īpašo konteineru (skatīt punktu 4.4). 
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4.4 Kravas izkraušana no īpašā konteinera 

Katra raunda sākumā uz lielā kuģa ir novietots viens īpašais konteiners (sarkanā krāsā). 
Robota uzdevums ir palīdzēt izkraukt kravu no kuģa ar celtni. 

Lai paveiktu uzdevumu, robots var paņemt konteineru no lielā kuģa un transportēt līdz celtnim 
vai stumt kuģi līdz vienam no celtņiem un izkraut kravu. 

Punkti tiek piešķirti atkarībā no situācijas uz laukuma raunda beigās. Punkti tiek piešķirti, ja 
robots tur konteineru, vairāk punktu var saņemt, ja konteiners atrodas pie celtņa A un vēl 
vairāk, ja konteiners ir pie celtņa B. 

Papildu punkti tiek piešķirti, ja celtni ar konteineru aktivizē un konteiners tiek pacelts. 

4.5 Kuģu pavadīšana atklātos ūdeņos 

Kad konteineri ir uzkrauti uz kuģiem, autonomais robotizētais kuģis pavada kuģus no ostas 
jūrā. 

To dara šādi: robots stumj vai velk kuģus pāri tumši zilajai punktotajai līnijai pa vidu starp ostas 
sienas elementiem, kas nodala ostu no atklātās jūras. Punkti tiek piešķirti, ja kuģis ir pilnībā 
šķērsojis līniju, skatoties no augšas, taču tikai tādā gadījumā, ja uz katra kuģa ir vismaz viens 
konteiners.  

4.6 Bonusa punkti 
Bonusa punkti tiek piešķirti, ja ostas sienas elementi uz laukuma netiek izkustināti vai sabojāti. 

4.7 Robota kuģa noenkurošana 

Raunda beigās robotizētais kuģis ir jānoenkuro. Komanda to var darīt divējādi: novietojot 
robotu starta un finiša zonā vai “noenkurojot” kuģi atklātā jūrā.  

Abos gadījumos pieļaujams, ja robots, skatoties no augšas, vienā no šīm zonām atrodas 
daļēji. 
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5. Vērtēšana 
Vērtēšanā izmantotās definīcijas  
“Uz kuģa” nozīmē, ka konteiners saskaras tikai ar konkrēto kuģi, nevis ar citām robota 
daļām vai spēles paliktni. 

 
Uzdevumi Par 

katru 
Maksimālais 

punktu 
skaits 

2 konteineru iekraušana mazajā kuģī 
(Par uzdevumu punkti netiek piešķirti, ja kuģī iekrauti vairāk nekā divi konteineri.) 

Mazajā kuģī iekrauts jebkāds konteiners. 10 20 

Kuģis pilnībā piekrauts (mazajā kuģī iekrauti divi konteineri).  9 

Degvielas uzpilde lielajā kuģī  

Degvielas klucītis atrodas uz lielā kuģa vai tajā.  11 

3 konteineru iekraušana lielajā kuģī 
(Par uzdevumu punkti netiek piešķirti, ja kuģī iekrauti vairāk nekā trīs konteineri. Sarkanais 
konteiners šajā skaitā neietilpst; kopā ar sarkano konteineru uz kuģa drīkst atrasties 4 konteineri.) 

Lielajā kuģī iekrauts baltais konteiners.  10 

Lielajā kuģī iekrauti citi pareizās krāsas konteineri. 11 22 

Kuģis pilnībā piekrauts (lielajā kuģī iekrauts viens baltais konteiners un divi 
pareizās krāsas konteineri, sarkano konteineru neskaitot). 

 9 

Kravas izkraušana no īpašā konteinera 

Robots tur sarkano konteineru 
(konteiners nesaskaras ar lielo kuģi vai spēles paliktni). 

 10 

VAI: celtņa A smaile atrodas sarkanā konteinera cilpā (konteiners var 
saskarties ar robotu, kuģi un/ vai spēles paliktni). 

 14 

VAI: celtņa B smaile atrodas sarkanā konteinera cilpā (konteiners var 
saskarties ar robotu, kuģi un/ vai spēles paliktni). 

 20 

Papildu: celtnis, kas tur konteineru, tiek aktivizēts un konteiners tiek pacelts 
(konteiners nesaskaras ar robotu, kuģi un/ vai spēles paliktni). 

 11 

Kuģa pavadīšana atklātos ūdeņos 

Kuģis ir pilnībā šķērsojis punktoto tumši zilo līniju, kas atdala ostu no 
atklātās jūras, un uz kuģa atrodas vismaz viens konteiners (neskaitot 
sarkano konteineru). 

12 24 

Bonusa punkti  

Ostas sienas netiek pārvietotas vai sabojātas. 3 12 

Robota noenkurošana (tikai, ja tiek piešķirti citi punkti, nevis bonusa punkti) 

Robots vismaz daļēji atrodas starta/ finiša zonā.  10 

Robots vismaz daļēji noenkurots atklātā jūrā.  17 
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Maksimālais punktu skaits kopā  165 
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Vērtēšanas skaidrojums 
  
Definīcija attiecībā uz visiem konteineriem visās misijās: 
“Uz kuģa vai tajā” nozīmē, ka konteiners saskaras tikai ar attiecīgo kuģi, bet ne ar citām 
robota daļām vai spēles paliktni. Lai saņemtu punktus, nav būtiski, kur un kā konteiners uz 
kuģa novietots. Piemērā atspoguļotas situācijas uz mazā kuģa, bet uz lielo kuģi attiecas 
tāds pats skaidrojums. 

 

2 konteineru iekraušana mazajā kuģī 
(Par uzdevumu punkti netiek piešķirti, ja kuģī iekrauti vairāk nekā divi konteineri) 
Mazajā kuģī iekrauts jebkāds konteiners ➔ 10 punkti. 
Kuģis pilnībā piekrauts (mazajā kuģī iekrauti divi konteineri) ➔ 9 punkti. 

 
10 punkti (konteiners 

atrodas uz kuģa) 

 
10 punkti (konteiners atrodas 

uz kuģa) 

 
10 punkti (konteiners 

atrodas uz kuģa) 

 
10 punkti (konteiners 

atrodas uz kuģa) 

 
0 punktu (konteiners 

pieskaras spēles paliktnim) 

 
29 punkti (iekrauti 2 

konteineri + kuģis pilnībā 
piekrauts) 

 
29 punkti (iekrauti 2 

konteineri + kuģis pilnībā 
piekrauts; mazajā kuģī var 

iekraut jebkādus 
konteinerus) 

 
29 punkti (iekrauti 2 konteineri 

+ kuģis pilnībā piekrauts; 
mazā kuģa atrašanās vieta 

laukumā nav būtiska) 

 
0 punktu (mazajā kuģī 
iekrauti vairāk nekā 2 

konteineri) 
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29 punkti (iekrauti 2 

konteineri + kuģis pilnībā 
piekrauts; kuģa masts var 

nebūt savā vietā) 

  

Degvielas klucītis atrodas uz lielā kuģa ➔ 11 punktu. 

Piezīme: degvielas klucīša novietošanas veids un atrašanās vieta uz kuģa nav būtiska; 
svarīgi, lai spēles beigās tas atrastos uz lielā kuģa. 

 
11 punktu (kuģi pastumjot 

uz priekšu, degvielas 
klucītis nokrīt uz kuģa) 

 
11 punktu (kuģa atrašanās 

vieta uz laukuma ir 
mainījusies, degvielas klucītis 

atrodas kuģī) 

 
11 punktu par degvielas 

klucīti (kuģa atrašanās vieta 
uz laukuma ir mainījusies, 
degvielas klucītis atrodas 

uz kuģa) 

3 konteineru iekraušana lielajā kuģī 
(Par uzdevumu punkti netiek piešķirti, ja kuģī iekrauti vairāk nekā trīs konteineri. Sarkanais 
konteiners šajā skaitā neietilpst; kopā ar sarkano konteineru uz kuģa drīkst atrasties 4 
konteineri.) 

Lielajā kuģī iekrauts baltais konteiners ➔ 10 punktu. 
Lielajā kuģī iekrauti citi pareizās krāsas konteineri ➔ 11 punktu. 
Kuģis pilnībā piekrauts (lielajā kuģī iekrauts viens baltais konteiners un divi pareizās krāsas 
konteineri, sarkano konteineru neskaitot) ➔ 9 punkti. 

Piezīme: šajā piemērā marķierklucīši norāda, ka lielajā kuģī jāiekrauj zaļais un zilais konteiners. 
Kuģis uzskatāms par pilnībā piekrautu tikai tad, ja uz tā ir viens baltais konteiners (visos 
gadījumos) + viens zaļš + viens zils konteiners. 
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10 punktu (baltais 

konteiners atrodas uz lielā 
kuģa) 

 
21 punkts (baltais konteiners 
+ zaļais konteiners atrodas uz 

lielā kuģa) 

 
41 punkts (10 punkti par 
balto konteineru, 22– par 

zilo un zaļo konteineru, 9 – 
par pilnībā piekrautu kuģi) 

 
21 punkts (baltais 

konteiners + viens cits 
pareizas krāsas konteiners  

atrodas uz lielā kuģa) 

 
0 punktu (lielajā kuģī iekrauti 
vairāk nekā 3 konteineri) 

 
41 punkts (10 punkti par 

balto konteineru, 22 – par 
zilo un zaļo konteineru, 9 – 
par pilnībā piekrautu kuģi; 
kuģa masts var nebūt savā 

vietā) 

Robots tur sarkano konteineru 
(konteiners nesaskaras ar lielo kuģi vai spēles paliktni) ➔ 10 punktu. 
VAI: celtņa A smaile atrodas sarkanā konteinera cilpā (konteiners var saskarties ar robotu, 
kuģi un/ vai spēles paliktni) ➔ 14 punktu. 
VAI: celtņa B smaile atrodas sarkanā konteinera cilpā (konteiners var saskarties ar robotu, 
kuģi un/ vai spēles paliktni) ➔ 20 punktu. 
Papildu: celtnis, kas tur konteineru, tiek aktivizēts un konteiners tiek pacelts (konteiners 
nesaskaras ar robotu, kuģi un/ vai spēles paliktni) ➔ 11 punktu. 

 
10 punktu (robots tur 

konteineru) 

 
10 punktu (robots tur 

konteineru citā vietā uz 
laukuma) 

 
10 punktu (robots tur 

konteineru, celtnis A smaile 
nav konteinera cilpā) 
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14 punktu (robots tur 

konteineru un celtņa A 
smaile ir konteinera cilpā, 

skatoties no augšas) 

 
25 punkti (konteinera cilpa ir 
uzvērta uz celtņa A smailes, 
robots netur konteineru un 

celtnis ir aktivizēts) 

 
14 punktu (konteinera cilpa 

ir uzvērta uz celtņa A 
smailes, celtnis ir aktivizēts, 
bet robots vēl saskaras ar 

konteineru) 

 
20 punktu (robots tur 

konteineru un celtņa B 
smaile ir konteinera cilpā, 

skatoties no augšas) 

 
31 punkts (konteinera cilpa ir 
uzvērta uz celtņa B smailes, 
robots netur konteineru un 

celtnis ir aktivizēts) 

 
0 punktu (sarkanais 

konteiners atrodas uz kuģa, 
bet tā cilpa nav uzvērta uz 

celtņa smailes) 

 
14 punktu (celtņa A smaile 
ir konteinera cilpā, skatoties 
no augšas, bet konteiners 

saskaras ar kuģi) 

 
25 punkti (konteinera cilpa ir 
uzvērta uz celtņa A smailes, 
robots netur konteineru un 

celtnis ir aktivizēts) 

 

Kuģis ir pilnībā šķērsojis punktoto tumši zilo līniju, kas atdala ostu no atklātās jūras, un uz 
kuģa atrodas vismaz viens konteiners (sarkanais konteiners neskaitās) ➔ 12 punktu. 

Piezīme: noteikums attiecas gan uz mazo, gan lielo kuģi. 
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0 punktu (līnija nav 
šķērsota) 

0  punktu (līnija nav šķērsota 
pilnībā) 

12 punktu (līnija šķērsota 
pilnībā) 

Ostas sienas netiek pārvietotas vai sabojātas ➔ 3 punkti par elementu. 

Piezīme: kopā ir 4 nožogojuma elementi, katrā ostas sienas pusē pa diviem. Lai saņemtu 
punktus, katra elementa novietojumu vērtē atsevišķi (piemēram, ja pārvietots vai sabojāts tikai 
viens no četriem elementiem, spēlētājs saņem 9 punktus). Elementu uzskata par pārvietotu, ja 
tas atrodas ārpus baltās zonas. 

 
6 punkti (viss kārtībā!) 

 
3 punkti (viena daļa 

izkustināta) 

 
0 punktu (abas daļas 

izkustinātas) 

 
3 punkti (viena daļa 

sabojāta) 

  

Robots vismaz daļēji atrodas starta/ finiša zonā ➔ 10 punktu. 

Robots vismaz daļēji “noenkurojies” atklātā jūrā/ atrodas starta/ finiša zonā ➔ 17 punktu. 
 
Piezīme: noenkuroties var iekšējā baltā kvadrāta iekšpusē. Starta un finiša zona ir tikai iekšējā 
baltā kvadrāta iekšpuse. Abos gadījumos punkti netiek piešķirti, ja iekšpusē atrodas tikai 
robota vadi.  

 
17 punktu (robots virsskatā 
daļēji “noenkurojies” zonas 

iekšpusē) 

 
0 punktu (robots virsskatā nav 

“noenkurojies” zonas 
iekšpusē, t.i., iekšējā baltajā 

kvadrātā) 

 
0 punktu (robots virsskatā 
vismaz daļēji neatrodas 

starta/ finiša zonā)  
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0 punktu (neskaitās, jo 
starta un finiša zonā 

atrodas tikai robota vadi) 

 
10 punktu (virsskatā robots 
daļēji atrodas starta un finiša 

zonā) 
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Rezultātu lapa 

Komandas nosaukums: _______________________  Raunds: ______ 

Uzdevumi Par 
katru 

Maksimālā 
summa 

# Kopā 

2 konteineru iekraušana mazajā kuģī 
(Par uzdevumu punkti netiek piešķirti, ja kuģī iekrauti vairāk nekā divi konteineri) 

Mazajā kuģī iekrauts jebkāds konteiners. 10 20   

Kuģis pilnībā piekrauts (mazajā kuģī iekrauti divi konteineri).  9   

Degvielas uzpildīšana lielajā kuģī   

Degvielas klucītis atrodas uz lielā kuģa vai tajā.  11   

3 konteineru iekraušana lielajā kuģī 
(Par uzdevumu punkti netiek piešķirti, ja kuģī iekrauti vairāk nekā trīs konteineri. Sarkanais konteiners šajā 
skaitā neietilpst; kopā ar sarkano konteineru uz kuģa drīkst atrasties 4 konteineri.) 

Lielajā kuģī iekrauts baltais konteiners.  10   

Lielajā kuģī iekrauti citi pareizās krāsas konteineri. 11 22   

Kuģis pilnībā piekrauts (lielajā kuģī iekrauts viens baltais konteiners 
un divi pareizās krāsas konteineri, sarkano konteineru neskaitot). 

 9   

Kravas izkraušana no īpašā konteinera   

Robots tur sarkano konteineru 
(konteiners nesaskaras ar lielo kuģi vai spēles paliktni). 

 10   

VAI: celtņa A smaile atrodas sarkanā konteinera cilpā (konteiners var 
saskarties ar robotu, kuģi un/ vai spēles paliktni). 

 14   

VAI: celtņa B smaile atrodas sarkanā konteinera cilpā (konteiners var 
saskarties ar robotu, kuģi un/ vai spēles paliktni). 

 20   

Papildu: celtnis, kas tur konteineru, tiek aktivizēts un konteiners tiek 
pacelts (konteiners nesaskaras ar robotu, kuģi un/ vai spēles 
paliktni). 

 11   

Kuģa pavadīšana atklātos ūdeņos   

Kuģis ir pilnībā šķērsojis punktoto tumši zilo līniju, kas atdala ostu no 
atklātās jūras, un uz kuģa atrodas vismaz viens konteiners (sarkanais 
konteiners neskaitās). 

12 24   

Bonusa punkti    

Ostas sienas netiek pārvietotas vai sabojātas. 3 12   

Robota noenkurošana (tikai, ja tiek piešķirti citi punkti, nevis bonusa punkti)   

Robots vismaz daļēji atrodas starta/ finiša zonā.  10   

Robots vismaz daļēji “noenkurojies” atklātā jūrā.  17   

Maksimālais punktu skaits  165   

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 
 

• Konteineru noliktavā A netiek piemērota randomizācija. 
• Noņemt pa vienam ostas sienas elementam abās pusēs (attiecīgi koriģējot bonusa 

punktu piešķiršanas kārtību). 
• Sarkano konteineru vienmēr nogādāt uz celtni A (dzēšot punktus par konteinera 

nogādei līdz celtnim B). 
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