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1. Úvod 

Mesto nebolo pripravené na snehovú víchricu, všetko je zahalené snehom. Vozidlá uviazli na 

cestách a ľad robí tieto cesty šmykľavými. Mestská rada vás žiada o pomoc! Pomôžte mestu sa 

spamätať z týchto podmienok.  

Tento rok je úlohou pre vekovú kategóriu Junior navrhnúť robota, ktorý je schopný 

obnoviť pôvodné podmienky. Váš robot bude musieť odpratať sneh, dve uviaznuté autá a 

posypať niektoré ulice drsným materiálom. Dajte však pozor - cesty ani žiadne stromy 

nesmú byť poškodené. 
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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. 

Informácie o štartovacej pozícií: 

 

Na poli sa nachádzajú dve štartovacie polia. Pred každým súťažným kolom jedno z týchto polí je 

vybrané náhodne. Toto pole bude rovnaké pre všetky tímy. Pole bude určovať miesto, kde robot 

bude musieť štartovať. Robot bude musieť nachádzať úplne v tomto poli vrátane káblov. 

Hraničiaca čiara sa nepočíta ako časť poľa.  

http://www.wro-association.org/


 

WRO 2020 - Regular Category - Junior 

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.  
© 2020 World Robot Olympiad Association Ltd.                 4 

3. Dvojkový (binárny) kód  

V meste sa nachádzajú štyri cesty (modrá, červená, žltá a zelená). Na dvoch z ciest je potrebné 

odpratať sneh a dve vozidlá. Na ďalších dvoch je zase potrebné cestu posypať drsným materiálom 

a vyhnúť sa zaparkovaným vozidlám. Oznamovací systém upresní pokyny ohľadom ciest. 

 

Na začiatku robot musí prečítať dvojkový kód, ktorý udelí pokyny ku každej z farieb. Kód sa skladá 

z dvoch častí pre každú ulicu, ktoré naznačujú či robot musí posypať cestu alebo sneh jednoducho 

odhrnúť. Každá časť je buď čierna (0) alebo biela (1). Pozadie na hracom poli je celé čierne, čo 

znamená nulovú hodnotu. Dva biele obdĺžniky budú položené na kódovú plochu pri 

štartovacej ploche robota  

 

Kód Úloha pre danú kombináciu 

0-0 Odstrániť sneh 

0-1 Posypať – použiť modrý posyp 

1-0 Posypať – použiť čierny posyp 

1-1 (nie je použité) 

 

 
 

Vždy budú dve cesty ktoré je potrebné posypať (oba posypy budú využité) a dve na ktorých je 
potrebné odhrnúť sneh. V tomto prípade kód naznačuje: 

● Sneh je potrebné odhrnúť z modrej a žltej ulice, takisto je potrebné odtiahnuť vozidlá (viď 

detail v popise misií). 

● Použiť modrý posyp na zelenej ulici 

● Použiť čierny posyp na červenej ulici 
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4. Hracie objekty, všeobecné a náhodné rozmiestnenie 

Biele obdĺžniky 

 

 
Dva biele obdĺžniky sú použité na vytvorenie 

binárneho kódu 

 

 

 

Dva biele obdĺžniky budú náhodne použité na 

doplnenie dvojkového kódu (viď. Stranu 4.), 

oba obdĺžniky nebudú uložené pod tú istú 

farbu. 

 

Sneh 

 

 
Sneh je vytvorený z  12 bielych 2x4 LEGO 

kociek. 

 
Kúsky snehu sú uložené do malých políčok v 

uličkách, z ktorých je sneh následne potrebné 

odstrániť (0-0 dvojkový kód, 6 kúskov na 

ulicu).  
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Stromy 

 

3 Stromy vyrástli popri uliciach a nemali by byť poškodené alebo prenesené. Stromy sa vyskytujú 

v troch rôznych podobách (A, B a C). V každej krajine miestny organizátor rozhodne, ktorý model 

alebo modely budú použité v súťaži. 

 

 
Model A 

 
Model B 

 
Model C 

 

Stromy sú uložené v tmavosivých oblastiach v ich príslušných políčkach. 
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Vozidlá 

 

4 vozidlá boli ponechané na uliciach, jedno pre každú ulicu. Vozidlá sa vyskytujú v troch rôznych 

podobách (A, B a C). V každej krajine miestny organizátor rozhodne, ktorý model alebo modely 

budú použité v súťaži. 

 

 

 
Model A 

 
Model B 

 
Model C 

 

 
Vozidlá sú rozmiestnené náhodne, jedno na 

každú ulicu. Nachádzajú sa v jednej z troch 

možných políčok. Predok vozidla smerujúci k 

obrázku auta na podložke. 
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Posypové stanice 

 

 
Na poli sú dve posypové stanice. 

 
Posypové stanice sa nachádzajú v posypovej 

oblasti na čiernom / modrom políčku vo vnútri 

sivých oblastí.  

 
Posypový materiál je vysunutý zo stanice po 

stlačení páky. 

Poznámka: K postavení stanice sú využité 

aj prvky EV3 setov navyše k WRO setu.  

 

K bližším informáciám pozrite sekciu 

ohľadom skladania prvkov na konci tohto 

dokumentu. 

 

 

Posyp 

 

Na poli sú dostupné dva druhy posypu zo staníc. 4 kocky posypu zo štrku (modré) a 4 z dreva 

(čierne), ktoré sú viacej ekologické ako tie zo štrku. Na začiatku, modrý posyp je uložený do 

modrej stanice a čierny do čiernej. 

 

 
kocky posypu zo štrku (modré) 

 
kocky posypu z kúskov dreva (čierne) 
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Hranice 

 

Kvôli zlému počasiu, je viditeľnosť čiar na ceste zlá. Tím má dostupné 6 hraničných čiar, ktoré 

robot môže využiť ako pomôcku pri navigácií. Tieto bloky nie sú pripevnené k ploche. 

 
6 Hraníc, 3 červené, 3 žlté 

 
Hranice sú umiestnené na políčkach pomedzi 

čiarami. Žltá hranica na žltom políčku a 

červená na červenom. 

 
Správne umiestnená žltá hranica. 

 
Správne umiestnená červená hranica. 

 

Vyvýšené úložisko snehu 

 

 

Vyvýšené úložisko snehu. 

 
Vyvýšené úložisko snehu je uložené na 

červených značkách v zóne úložne snehu. 
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5. Misie robota 

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

Tím môže rozhodnúť o poradí plnení misií.  

5.1 Odstránenie snehu a jeho prenesenie do úložiska snehu 

Sneh musí byť odstránený z určených ulíc (kód 0-0) a prenesený do úložiska snehu. Plný počet 

bodov je pripísaný tímu ak je sneh odstránený z ulice a prenesený do úložiska.  

5.2 Posyp ulíc 

Posyp je potrebné rozložiť po uliciach: 

● Modrý posyp na ceste s kódom 0-1  

● Čierny posyp na ceste s kódom 1-0  

 

Posyp by mal byť roztrúsený po ceste rovnomerne, aspoň jeden kúsok v každej sekcii. Cesty sú 

oddelené farebnými čiarami, každá cesta má tri sekcie. Body sa započítavajú len za jeden kúsok 

posypu pre sekciu (kúsok s najvyšším počtom bodov).  

5.3 Odťahovanie vozidiel na parkovisko 

Na každej zo štyroch ulíc sa nachádza jedno vozidlo.  

Na uliciach kde je potrebné odhrnúť sneh (kód 0-0) vozidlá musia byť odtiahnuté na parkovisko. 

Vozidlá na zvyšných dvoch cestách by nemali byť odtiahnuté alebo poškodené.  

5.4 Zaparkovanie robota 

Misia je splnená ak sa robot vráti do jednej zo štartovacích oblastí, zastane, a robot je úplne 

v danej oblasti (káble smú vytŕčať). 

5.5 Bonusové body a Penalty 

Bonusové body budú odmenené za hranice, vozidlá a posypové stanice, ktoré sú nepoškodené 

alebo neposunuté. Penalty budú udelené za posunutie alebo poškodenie stromov. Strom je 

pohnutý ak sa dotýka plochy mimo svetlosivých štvorčekov. Penalty nemôžu viesť k zápornému 

skóre (pozrite Všeobecné pravidlá).  
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6. 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. 

● Poznámka: Pre každú sekciu ulice iba jeden kúsok posypu sa počíta ku konečnému 

počtu bodov (ten, ktorý by viedol k vyššiemu počtu bodov). 

 

Úloha Jeden Spolu 

Odstránenie snehu a jeho prenesenie do úložiska snehu 

Prvok snehu je vo vnútri červenej obdĺžnikovej zóny, vo vnútri vyvýšeného 

úložiska snehu a úložisko je nepoškodené. 

5 60 

Prvok snehu je vo vnútri červenej obdĺžnikovej zóny, ale nie vo vnútri 

vyvýšeného úložiska snehu. 

3 36 

Posyp ulíc 

Sekcie ulíc 1-0 v dotyku s: 
● Čiernym posypom 

 

9 

 

27 

● Modrým posypom  4 12 

Sekcie ulíc 0-1 v dotyku s: 
● Modrým posypom 

 

9 

 

27 

● Čiernym posypom 4 12 

Odťahovanie vozidiel na parkovisko 

Vozidlo je uložené úplne v parkovisku 20 40 

Vozidlo je uložené čiastočne v parkovisku 15 30 

Zaparkovanie robota 

Robot ukončí svoje kolo v jednej zo štartovacích oblastí. 
(body udelené jedine, ak robot už obdržal aj iné body, okrem bonusových) 

14 14 

Bonusové body a Penalty 

Hranica neposunutá / nepoškodená 2 12 

Posypová stanica neposunutá / nepoškodená 4 8 

Vozidlá na uliciach 0-1 or 1-0 nepohnuté  (dotýkajúce sa aspoň okrajov ich 
počiatočných políčok) / nepoškodené 

6 12 

Strom pohnutý (dotýkajúci sa vonkajšej plochy, mimo svetlosivého políčka) 
alebo poškodený (aspoň jedna časť oddelená od celku).  

-8  -24 

Maximálny počet bodov  200 
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Bodovací hárok 

Meno tímu: _______________________                 Kolo: ______ 

Úloha Jeden Max # Spolu 

Odstránenie snehu a jeho prenesenie do úložiska snehu   

Prvok snehu je vo vnútri červenej obdĺžnikovej zóny, vo vnútri 

vyvýšeného úložiska snehu a úložisko je nepoškodené. 

5 60   

Prvok snehu je vo vnútri červenej obdĺžnikovej zóny, ale nie vo 

vnútri vyvýšeného úložiska snehu. 

3 36   

Posyp ulíc   

Sekcie ulíc 1-0 v dotyku s: 
● Čiernym posypom 

 

9 

 

27 

  

● Modrým posypom 4 12   

Sekcie ulíc 0-1 v dotyku s: 
● Modrým posypom 

 

9 

 

27 

  

● Čiernym posypom 4 12   

Odťahovanie vozidiel na parkovisko   

Vozidlo je uložené úplne v parkovisku 20 40   

Vozidlo je uložené čiastočne v parkovisku 15 30   

Zaparkovanie robota   

Robot ukončí svoje kolo v jednej zo štartovacích oblastí. 14 14   

Bonusové body a Penalty   

Hranica neposunutá / nepoškodená 2 12   

Posypová stanica neposunutá / nepoškodená 4 8   

Vozidlá na uliciach 0-1 or 1-0 nepohnuté  (dotýkajúce sa aspoň 
okrajov ich počiatočných políčok) / nepoškodené 

6 12   

Strom pohnutý (nie je úplne v svetlosivom políčku) alebo 
poškodený (aspoň jedna časť oddelená od celku). 

-8  -24   

Súčet bodov  200   

Neoznámené pravidlo  

Celkový počet bodov v tomto kole  

Čas v sekundách  

 

Podpis tímu  Podpis rozhodcu 
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Interpretácia bodovania  

Prvok snehu je vo vnútri červenej obdĺžnikovej zóny, vo vnútri vyvýšeného úložiska 
snehu a úložisko je nepoškodené 🡺 5 bodov 

 

3 prvky snehu, 15 bodov 

 

3 prvky snehu úplne vo 
vnútri, jeden (na kraji) nie je 
úplne vo vnútri červeného 
štvorca. 3x5 + 1x3 = 18 

bodov.  

 

Ak je stôl väčší ako podložka 
tak úložisko smie byť 

posunuté k stene, čím daná 
situácia sa ešte stále počíta 

za 15 bodov. 

 

Je v poriadku ak je úložisko 
posunuté vo vnútri zeleného 

poľa, no musí zostať v 
zelenom poli. 

 

Úložisko je posunuté, jeden 
prvok je vo vnútri červeného 
štvorca (1x5 bodov) a ďalšie 

dva prvky sú mimo / nie 
úplne v červenom štvorci 

(2x3 bodov). 

  

Úložisko je posunuté, iba dva 
prvky sú vo vnútri zeleného 
poľa, ani jeden nie je vo 
vnútri červeného štvorca. V 
tomto prípade:  
2 x 3 = 6 bodov. 

Prvok snehu je vo vnútri červenej obdĺžnikovej zóny, ale nie vo vnútri vyvýšeného 
úložiska snehu 🡺 3 bodov  

 

5 prvkov je vo vnútri 
zeleného poľa.15 Bodov. 

 

4 prvkov vo vnútri zeleného 
poľa. 5. prvok nie je úplne v 
zelenom poli. 

 

 

Zelená čiara patrí do 
zeleného poľa, tu 5. prvok  je 
úplne v poli lebo sa nedotýka 
čiernej oblasti. 
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Posyp ulíc 

 
Pre čierny a modrý posyp je znázornený jeden príklad. Bodovanie je rovnaké pre ulice s kódom  
0-1 a 1-0.  

 
V tomto prípade, modrá ulica je ulica s kódom 1-0. Čierny posyp by mal byť použitý rozsypaný (9 
bodov), modrý posyp je možné použiť za 4 body pre 1 prvok. Každá ulica má 3 sekcie, rozdelené 
farebnou čiarou. Pozri príklad pre sekciu 1, 2 a 3 v následných fotkách.  

 
Všetky 4 posypové kocky sú v sekcií 1 ulice: 

9 bodov 

 
4 posypové kocky sú rozmiestnené v každej 

sekcií: 

3 x 9 bodov = 27 bodov 

 
Modrý posyp sa nepočíta, keďže sa počíta 

len posypová kocka s vyšším počtom bodov. 

V tomto prípade:  

3x9 bodov = 27 bodov (čierny posyp) 

 
2 sekcie s čiernym posypom a jedna sekcia 

len s modrým posypom: 

2x9 + 1x4 = 22 bodov 
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Posypový blok sa dotýka len ľavej sekcie. 

 
Posypový blok sa dotýka oboch sekcií, no 

body sa počítajú len pre jednu sekciu. Počíta 

sa ten prípad, ktorý ma vačšiu bodovú 

hodnotu pre tím. 

  

 
Materiál sa musí dotýkať aspoň časťou 

sekcie. 

 

 
Posypový materiál sa nachádza v modrom 

poli. 

 
Posypový materiál je mimo modrého poľa a 

už sa zaňho body neudeľujú. 
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Vozidlo je uložené úplne v parkovisku  20 bodov 

 

Obe vozidlá sú úplne vo 
vnútri parkoviska. 

 

Vozidlo vo vnútri parkoviska 
(modrá čiara je súčasťou 
parkoviska). 

 

Vozidlo smie byť aj na svojej 
strane.  

Vozidlo je uložené čiastočne v parkovisku 🡺 15 points 

 

Jedno vozidlo úplne, druhé 
čiastočne v parkovisku. 

 

Vozidlo čiastočne v 
parkovisku. 

 

Robot ukončí svoje kolo v jednej zo štartovacích oblastí  14 bodov 

 

Robot úplne v štartovacej 
oblasti.  

 

Robot úplne v štartovacej 
oblasti (káble smú vytŕčať). 

 

Žiadne body, robot vytŕča zo 
štartovacej oblasti. 
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Hranica neposunutá / nepoškodená  2 bodov 

 

Neposunutá, 2 body 

 

Posunutá, ale stále vo vnútri 
svetlosivého políčka. 2 body. 

 

Posunutá mimo svetlosivého 
políčka, 0 bodov. 

 

Poškodená, 0 bodov. 

  

Posypová stanica neposunutá / nepoškodená  4 body 

 

Neposunutá, 4 každý 4 body. 

 

Posunutá, ale ešte stále vo 
vnútri svetlosivého políčka. 4 

body. 

 

Posunutá mimo svetlosivého 
políčka, 0 bodov. 

 

Poškodená, 0 bodov. 
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Vozidlá na uliciach 0-1 or 1-0 nepohnuté (dotýkajúce sa aspoň okrajov ich počiatočných 
políčok) / nepoškodené  6 bodov 

 

Neposunuté. 6 bodov. 

 

Posunuté, ale dotýka sa 
sivého rámčeku. 6 bodov. 

 

Posunuté mimo rámčeku. 0 
bodov. 

 

Poškodené. 0 bodov. 

  

 
Strom pohnutý alebo poškodený  -8 bodov 

 

Posunutý, ale ešte stále vo 
vnútri svetlosivého políčka.  

 

Dotýka sa mimo svetlosivého 
políčka. -8 bodov. 

 

Poškodený, -8 bodov. 
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7. 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 v 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 
 

● Dvojkový kód je nahradený farebným. Okrem bielych políčok sú použité aj následné 
farby: 

o Modrá: Použiť modrý posyp na túto ulicu. 
o Čierna: Použiť čierny posyp na túto ulicu. 
o 2x Biela: Odstránenie snehu z daných ulíc.  

● Štartovacia oblasť je stále v dolnom ľavom políčku.  
● Iba jeden druh posypu je použitý na oba ulice. 

 
Špeciálne podmienky na medzinárodnom finále 
 
Na WRO medzinárodnom finále budú nasledujúce špeciálne podmienky: 
 

● Stromy: model môže byť iný ale nepresiahne 10cm x 10cm x 10cm. 
 

● Vozidlá model môže byť iný ale nepresiahne 10cm x 7cm x 6cm (dĺžka x šírka x výška). 
 
Domáca Krajina by mala zverejniť zmeny ohľadom týchto 3D prvkov najneskôr do 1. septembra 
2020. 
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8. Skladanie hracích objektov 

Model stromu A, ktorý je možné použiť na súťaži. 
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Model stromu B, ktorý je možné použiť na súťaži. 
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Model stromu C, ktorý je možné použiť na súťaži. 
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Model vozidla A, ktorý je možné použiť na súťaži. 
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Model vozidla B, ktorý je možné použiť na súťaži. 
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Model vozidla C, ktorý je možné použiť na súťaži.
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Posypové stanice používajú súčiastky zo setu EV3 Core Set (45544). Potrebné súčiastky 
sú uvedené nižšie. 

 
Ak máte technické trámy, ale v inej farbe, tak je ich taktiež možné použiť. Farba týchto 

súčiastok nie je dôležitá pre misiu. 
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