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1. Úvod 

 

Dedinu zasiahla drsná víchrica! Nejde prúd a hlavnú cestu zavalil obrovský strom. V istých 

častiach dediny sú súrne potrebné núdzové zásoby. Rýchlo, tvoja pomoc je kľúčová! 

 

Tohtoročnou misiou je postaviť robota, ktorý pomôže obyvateľom dediny po tom čo ich 

zasiahla kalamita. Robot má za úlohu prenos zásob a odstránenie prekážok z ciest. 
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2. Hracie pole 

Nasledovný obrázok zobrazuje hracie pole s jeho rôznymi oblasťami na podložke. 

 
V prípade, že je stôl väčší ako súťažný mat (podložka), podložka bude vycentrovaná smerom k 

všetkým rozmerom. Možný priestor medzi matom a stenou sa bude počítať voči priestoru na 

podložke. 

Pre ďalšie informácie ohľadom hracieho stola alebo podložky, pozrite WRO Kategória 

Regular Všeobecné pravidlá Pravidlo 4. Súbor podložky a PDF s presnými rozmermi 

nájdete na www.wro-association.org. 

 
 
 
 

http://www.wro-association.org/
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3. Hracie objekty, všeobecné a náhodné rozmiestnenie 

 

Núdzové zásoby 

 

Na poli sa nachádzajú 2 lekárničky, 2 nádrže s vodou, 2 mega batérie a 1 starý generátor. 

Poznámka: Nie všetky núdzové zásoby sú použité v každom kole, prosím pozrite si nasledovnú 

kapitolu pre náhodné rozmiestnenie.  

 

 
2x Lekárničky 

 
2x Nádrže s vodou 

 
2x Mega batérie 

 
1x Generátor 

 

Rozmiestnenie núdzových potrieb 
 
Rozmiestnenie núdzových potrieb je vykonané v dvoch krokoch: 

 

1. Generátor: Vložte generátor náhodne do jedného zo štyroch štartovacích pozícií 

núdzových zásob.  

2. Ostatné zásoby: Vložte 3 zo 6-tich núdzových zásob náhodne do zvyšných 3 voľných 

miest v zóne núdzových zásob. Je možné vybrať 2 zásoby rovnakého druhu. 

 

Dva príklady na možné náhodné rozmiestnenia je možné vidieť v nasledovných fotografiách: 
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Príklad náhodného rozmiestnenia 1: 

 
 

Príklad náhodného rozmiestnenia 2: 

 
 

Náhradné elektrické káble 

 

 
Na hracom poli sa nachádzajú dva náhradné 

káble.  

 
Káble sú uložené na poličkách náhradných 

káblov. 
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Stromy 

 

 
Na poli sa nachádza jeden padnutý strom 

ktorého zvalila víchrica (určený na prenos). 

 
Padnutý strom je uložený v strede čiernej 

uličky.  

 
Na poli sa nachádzajú 4 dospelé stromy 

ktoré vyrástli pri uličkách. 

 
Dospelé stromy sú uložené na čiernych 

poličkách v sivej oblasti. Stromy by nemali 

byť prenesené mimo sivých oblastí a taktiež 

by nemali byť poškodené. 

 

Dve štartovacie oblasti na hracom poli 

 

Na poli sa nachádzajú dve potenciálne štartovacie oblasti. Štartovacia oblasť je vybraná náhodne 

za rána konania súťaže a ostane rovnaká počas celej súťaže. Tímy smú začínať len v tejto 

štartovacej oblasti počas celého dňa. 

 

Pred začiatkom kola, robot musí byť uložený a štartovať z vopred spomenutej štartovacej oblasti, 

čiara, ktorá ohraničuje túto oblasť nie je považovaná za časť štartovacej oblasti. Na začiatku, 

káble sa považujú za súčasť robota, takže musia byť takisto v štartovacej oblasti. 
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4. Misie robota 

Pre lepšie chápanie misií, misie budú vysvetlené vo viacerých sekciách. 

Tím môže rozhodnúť o poradí plnení misií. 

4.1 Odstránenie stromu z hlavnej cesty 

Robot musí preniesť zvalený strom z hlavnej cesty. Plný počet bodov sa získa v prípade ak strom 

už sa nedotýka žiadnych čiernych čiar. 

4.2 Prenos núdzových zásob do ich príslušných cieľových políčok 

Robot musí preniesť každé zo zásob do ich cieľových oblasti, okrem starého generátora, ktorý 

zostane vo svojej štartovacej pozícií: 

● Lekárnička  Políčko nemocnice 

● Nádrž s vodou  Políčko školy 

● Mega batérie  Políčko obytnej zóny 

Aby tím získal maximálny počet bodov, robot musí priniesť každú zo zásob do príslušnej oblasti 

tak, aby v nej bola položená jej celým povrchom. V cieľových oblastiach sa nachádzajú dve 

cieľové políčka pre zásoby. Avšak, len jedna z konkrétneho druhu zásob sa hodnotí, napríklad: 

Ak sú na poli dve lekárničky a robot ich obe prenesie do jedného cieľového poľa. Iba jedna sa 

počíta. 

   

Cieľové pole je biela oblasť bez hraničiacich čiernych čiar. 

 

4.3 Obnovenie elektriny 

Aby tím obnovil prúd elektriny v dedine, robot bude musieť nainštalovať dva náhradné káble. Aby 

sa káble počítali za plne funkčné, každý biely koniec kábla sa musí dotýkať s cieľovou oblasťou 

(sivou oblasťou).  
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4.4 Zaparkovanie robota 

Misia je plne splnená v prípade ak sa robot vráti do jednej zo štartovacích oblastí, zastane a robot 

je celým svojim povrchom (zhora) v danej štartovacej oblasti (káble smú vytŕčať). 

4.5 Bonusové body a Penalty 

Tím bude odmenený bonusovými bodmi v prípade ak robot neposunie starý generátor z jeho 

štartovacej pozície. Tím bude penalizovaný v prípade ak poškodí alebo posunie stromy. Penalty 

nikdy nebudú viesť k zápornému počtu bodov (pozri všeobecné pravidlá).  
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5. Udeľovanie bodov 

Definície k bodovaniu: 

●  “Úplne” znamená, že celý prvok sa dotýka len jeho cieľovej oblasti (čierne čiary 

hraničiace s oblasťou nie sú súčasťou tejto oblasti). 

● “Čiastočne” znamená, že prvok sa dotýka cieľovej oblasti aspoň s jednou jeho časťou. 

● Upozornenie: Len jeden prvok Núdzových zásob sa počíta. 

 

Úloha Jeden Spolu 

Odstránenie padnutého stromu z hlavnej ulice 

Padnutý strom je odstránený a už sa nedotýka čiernych čiar 11 11 

Núdzové zásoby doručené do cieľových políčok 

Prvok zásob doručený úplne do správneho políčka 12 36 

Prvok zásob doručený čiastočne do správneho políčka 7 21 

Prvok zásob doručený úplne alebo čiastočne do nesprávneho  
políčka 

4 12 

Obnovenie elektriny v dedine 

Každý biely koniec elektrického kábla sa dotýka cieľovej oblasti 14 28 

Iba jeden biely koniec elektrického kábla sa dotýka cieľovej oblasti 8 16 

Zaparkovanie robota 

Robot úplne zastane v jednej zo štartovacích oblastí 
(body budú pridelené len ak tím už nadobudol body, mimo 
bonusových) 

11 11 

Bonusové body a penalty 

Starý generátor sa neposunul (stále sa dotýka štartovacej pozície) 
alebo je nepoškodený (nie je žiadna jej časť oddelená) 

14 14 

Strom sa posunul (nachádza sa mimo sivej oblasti) alebo je 
poškodený (aspoň jej jedna časť je oddelená) 

-4  -16 

Maximálny počet bodov  100 

 

  



 

WRO 2020 - Regular Category - Elementary 

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.  
© 2020 World Robot Olympiad Association Ltd.                 10 

Bodovací hárok 

Meno tímu: _______________________                 Kolo: ______ 

 

Úloha Jeden Max # Spolu 

Odstránenie padnutého stromu z hlavnej ulice 

Padnutý strom je odstránený a už sa nedotýka čiernych čiar 11 11   

Núdzové zásoby doručené do cieľových políčok 

Prvok zásob doručený úplne do správneho políčka. 12 36   

Prvok zásob doručený čiastočne do správneho  políčka 7 21   

Prvok zásob doručený úplne alebo čiastočne do 
nesprávneho  políčka 

4 12   

Obnovenie elektriny v dedine 

Každý biely koniec elektrického kábla sa dotýka cieľovej 
oblasti 

14 28   

Iba jeden biely koniec elektrického kábla sa dotýka cieľovej 
oblasti 

8 16   

Zaparkovanie robota 

Robot úplne zastane v jednej zo štartovacích oblastí 

(body budú pridelené len ak tím už nadobudol body, mimo 

bonusových) 

11 11   

Bonusové body a penalty 

Starý generátor sa neposunul (stále sa dotýka štartovacej 
pozície) alebo je nepoškodený (nie je žiadna jej časť 
oddelená) 

14 14   

Strom sa posunul (nachádza sa mimo sivej oblasti) alebo je 
poškodený (aspoň jej jedna časť je oddelená) 

-4  -16   

Súčet bodov  100   

Neoznámené pravidlo  

Celkový počet bodov v tomto kole  

Čas v sekundách  

 
 
 
 
 
Podpis tímu  Podpis rozhodcu 
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Interpretácia bodovania  

Spadnutý strom je posunutý a už sa nedotýka žiadnej čiernej čiary  11 bodov 

 

11 bodov 

 

0 bodov (stále sa dotýka) 

 

Prvok zásob je doručený správne do cieľového políčka  12 bodov 

   

Všetky situácie sú hodnotené za úspešné. Nie je dôležité či prvok stojí alebo leží. Za všetky 
prípady bude udelený plný počet bodov. 

Objekt by sa mal dotýkať len bielej oblasti. 

 

<<< V tomto prípade sa 
udeľujú body len za jednu zo 
zásob. 

 

Prvok zásob sa nachádza len čiastočne v cieľovej oblasti  7 bodov 
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Prvok zásob doručený úplne alebo čiastočne do nesprávneho políčka  4 body 

   

Každý biely koniec elektrického kábla sa dotýka cieľovej oblasti  14 bodov 

  

Všetky prípady sa počítajú za 
plný počet bodov. Objekt sa 
môže nachádzať na svojej 
strane, ale oba biele konce 
sa musia dotýkať cieľovej 
oblasti. 

Iba jeden biely koniec elektrického kábla sa dotýka cieľovej oblasti  8 bodov 

  

 

Robot úplne zastane v jednej zo štartovacích oblastí  11 bodov 

 

Robot je úplne v štartovacej 
oblasti. 

 

Robot je úplne v štartovacej 
oblasti (na vytŕčajúce káble 

sa neberie ohľad). 

 

Žiadne body nie sú udelené 
v prípade ak robot vytŕča 
alebo je mimo štartovacej 

oblasti.  
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Starý generátor sa dotýka jeho pôvodnej pozície a je nepoškodený  14 bodov 

 

14 bodov 

 

14 bodov, posunutý, ale stále 
sa ešte nachádza v bielej 

oblasti. 

 

0 bodov, posunutý mimo 
bielej oblasti 

 

0 bodov, poškodený 

  

 

Strom sa nachádza mimo jeho sivej oblasti alebo je poškodený  -4 body 

 

OK, nebol posunutý. 

 

OK, posunutý ale stále v sivej 
oblasti. 

 

-4 body, posunutý mimo sivej 
oblasti. 

 

-4 body, poškodený. 

  



 

WRO 2020 - Regular Category - Elementary 

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.  
© 2020 World Robot Olympiad Association Ltd.                 14 

6. Miestne, regionálne a medzinárodné súťaže 

WRO súťaže sa už dnes organizujú vo viacerých ako 80-tich krajinách a vieme, že tímy rôznych 
krajín očakávajú rôznu úroveň komplexnosti. Výzvy opísané v tomto dokumente budú použité pre 
medzinárodné súťaže. 
 
WRO verí v to, že všetci súťažiaci by si mali užiť a získať dobré skúsenosti na súťažiach WRO. 
Menej skúsené tímy by taktiež mali mať možnosť získať body a byť úspešné. Tento prístup buduje 
sebadôveru v ich schopnostiach osvojiť si technické zručnosti, ktoré budú dôležité pre ich 
rozhodnutia vo vzdelávaní. 
 
V každej krajine, naši národní organizátori smú rozhodnúť o uľahčení výziev pre miestne, 
regionálne alebo medzinárodné súťaže. Smú zvoliť svoj vlastný prístup ktoré špecifická 
situácia potrebuje. Nižšie poskytujeme pár návrhov na zjednodušenie výzvy. 
 
Nápady na zjednodušenie: 
 

● Odstránenie dvoch stromov. 
● Oznámenie stálej pozície núdzových zásob pred súťažou.  
● Umožniť tímu rozhodnúť sa, kde chcú mať svoju štartovaciu oblasť.  

 
 
Špeciálne podmienky počas Medzinárodne finále 
 
Na medzinárodnom finále, fyzické konštrukcie smú byť postavené na nasledovných miestach: 

Škola, Nemocnica, hlavná obytná budova. Robot sa musí vyhnúť týmto prvkom. Tieto 3D prvky 

sú nainštalované na lokalitách, ktoré je možné vidieť na mape nižšie.  

 
Domáca Krajina by mala zverejniť tieto 3D prvky najneskôr do 1. septembra 2020. 
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7. Skladanie hracích objektov 
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