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1. Úvod 

Stúpajúca hladina vody pôsobí čoraz väčším tlakom na okolité hrádze ochraňujúce oblasť ležiacu 
pod výškou mora. Výstražné zariadenia hlásia, že voda uniká cez dve praskliny, ktoré vznikli 
v hrádzach. Váš robot je vzdušne vysadený do oblasti aby opravil tieto škody predtým, ako hrádze 
prasknú. 

Tento rok je úlohou pre vekovú kategóriu Senior navrhnúť robota, ktorý nájde poruchy a 
škody v hrádzach, materiál potrebný k ich oprave a spevneniu, nainštaluje vaky s pieskom 
na ochranu domov a upozorní ich obyvateľov k evakuácií.  
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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: 

Tohtoročné hracie pole nemá typickú štartovaciu oblasť. Štartovacia pozícia robota je vybraná 
náhodne v jednom zo sivých kruhov. Robot bude uložený tak, aby zakryl povrch sivého políčka 
celým svojim povrchom. Tím môže rozhodnúť o tom do ktorého smeru robot položí. 
 
Keďže je tento začiatočný kruh menší ako povolená veľkosť robota, veľkosť robota bude 
zmeraná na základe všeobecných pravidiel pred kolom.  

http://www.wro-association.org/
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3. Hracie objekty 

 

Betónové bloky  

 

Šesť betónových blokov (3 žlté a 3 červené) sú dostupné a je ich možné použiť k postaveniu 

zosilnených stien. Bloky je možné poskladať v hocijakom prepojenom stave. 

 

 
Žltý blok  

 
Červený blok 

 
Všetky bloky 

 
Betónové bloky uložené na poli 

 
Bloky poskladané v prepojenom stave 
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Vrecia s pieskom 

 

Štyri vrecia s pieskom (2 zelené a 2 modré) sú dostupné na hracej ploche k využitiu na ochranu 

domov proti stúpajúcej hladiny vody. 

 

 
Zelené vrecia s pieskom  

 
Modré vrecia s pieskom 

 
Rámy na vrecia 
 
Dva rámy na vrecia s pieskom sú použité na skladovanie vriec s pieskom (2 vrecia na 1 ráme).  
 

 
Rámy na vrecia s pieskom  

 
Vrecia sú uložené v rámoch vycentrované 
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Domy 
 
Dva domy (zelený a modrý) s ohradzujúcimi stenami sú postavené na hracom poli. Domy sú 

spredu otvorené, čo umožňuje vode vstúpiť bez prekážok. 

 

 
Zelený dom 

 
Modrý dom 

 

Oznam o evakuácií 

 

Dva oznamy budú použité na vyhlásenie evakuácií obyvateľov. Každý z oznamov bude 

odnesený k jednému z domov. 

 

 
Evakuačné oznamy  
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 Výstražné Karty o stave hrádze 

 

Červená karta znamená, že k spevneniu budú použité červené bloky na danom mieste, žltá to, 

že budú použité žlté bloky. 

 

 
Karty o stave hrádze 

 

 

Stromy 

 

Pár stromov vyrástlo v strede hracieho poľa odkedy boli hrádze postavené. 
 
Stromy nie sú postavené z LEGO dielov. Cylindre hocijakej farby, tvaru, materiálu 
a hmotnosti smú byť použité (kartóny, plechovky, toaletné rolky). Priemer má byť medzi 4 a 7 
cm, výška aspoň 10 cm, váha nesmie presahovať viac ako 100 g na 1 strom. 

 
Je odporúčané aby boli použité aspoň: 3 stromy pre regionálne súťaže a 6 pre národné. 
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4. Všeobecné a náhodné rozmiestnenie 

 

Pre lepšie znázornenie je pole rozdelené do štyroch častí: A (hore vľavo), B (dole vľavo), C (hore 

vpravo) a D (dole vpravo) – Viď následnú ukážku: 

 
 

Hracie prvky budú rozmiestnené nasledovne: 

 

Ráno počas súťaže:  

1. Umiestnenie domov bude rozhodnuté náhodne. Domy sú položené do dvoch z štyroch 

oblastí (jeden v každej oblasti) a ostanú umiestnené na týchto miestach pre celý deň. 

2. Vrecia s pieskom sú umiestnené do ostatných oblastí, tých bez domu (oblasti S). 

 

Pred každým kolom (rovnaké pre všetky tímy v kole): 

1. Dva vrecia s pieskom sú položené na rámoch bez miešania farieb. 

2. Jedna červená alebo žltá karta o stave hrádze je uložená do oblasti s domom. 

3. Tri betónové bloky sú náhodne rozmiestnené do 3 zo 4 možných políčok (B1,B2,B3 alebo 

B4) do každej z oblasti bez domu. Bloky sú vždy v jednej z oblastí bez miešania farieb.   

4. Stromy sú rozmiestnené náhodne na bielych kruhoch (T1 až T8), aspoň jeden na stĺpe. 

Pre regionálne súťaže, 3 stromy sú použité. Organizátori smú rozhodnúť, či chcú použiť 

viacej stromov na národných kolách. 

5. Štartovacia poloha robota (V sivých kruhoch, R1 až R6) je vybraná náhodne. 

 

Príklad: 

● Domy: Oblasti A a C 

● Rámy na vrecia v S-polohe: Oblasti B a D 

● Vrecia v rámoch: Oblasti Modré-B, Zelené-C 

● Červená výstražná karta v oblasti A, Žltá v oblasti C. 

● Červené betónové bloky B1, B2, B3 v oblasti B, Žlté v B2, B3, B4 oblasti D. 

● Stromy v kruhoch T3, T4, T6.  

● Robot začína v R3. 

 

Na nasledujúcich obrázkoch sa nachádzajú príklady pre nastavenie hracích polí: 
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Oblasť A (hore vľavo) & B (dole vľavo) 

● Modrý dom oblasť A 

● Červená karta v oblasti A 

● Žlté bloky v oblasti B 

● Modré vrecia v oblasti B 

● Stromy na T3, T4 

● Robot na R3 s 

evakuačným oznamom na 

vrchu robota 

 

 
Oblasť C (hore vpravo) & D (dole vpravo) 

● Zelený dom v oblasti C 

● Žltá karta v oblasti C 

● Červené bloky v oblasti D 

● Zelené vrecia v oblasti D 

● Strom na T6 

 

 

Poznámka: Toto je len jedno z možných rozmiestnení na základe náhodného 
rozmiestnenia. Pre náhodné rozmiestnenie pozrite predošlú stranu.   
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5. Misie robota 

Pre lepšie chápanie misií, misie budú vysvetlené vo viacerých sekciách. Tím môže rozhodnúť v 

akom poradí bude plniť misie.  

K splneniu misií bude robot musieť byť schopný fungovať v zložitom prostredí bez toho, aby 

poznal svoju počiatočnú polohu a bez toho, aby poškodil alebo posunul akékoľvek stromy. 

5.1 Roznos evakuačných oznamov 

Robot musí doručiť oznamy do každej domácnosti. Oznam sa považuje za doručený ak je vo 

vnútri územia domu, medzi vonkajšími stenami domu.  

5.2 Ochrana domov 

Robot musí nainštalovať dva vrecia s pieskom aby uzavrel otvory domov pred prúdom vody. 

Každé vrece, ktoré sa dotýka čiernej čiary pred domom sa počíta za platné.  

Tím získa body navyše, ak je dom úplne chránený pred rastúcou hladinou a vrecia sú rovnakej 

farby ako dom. Dom je plne chránený, ak sa na ňom nenachádza žiadny otvor, cez ktorý je možné 

vsunúť LEGO kocku veľkosti 1x6. 

5.3 Stavanie zosilnených stien 

Robot musí postaviť zosilnené steny pred pretekajúcimi hrádzami. Každá stena by mala byť 
postavená z blokov rovnakej farby ako výstražná karta daného miesta. 
 
K získaniu bodov, betónový blok sa musí dotýkať cieľového políčka. Extra body sú odmenené v 
prípade ak bloky sú rovnakej farby ako výstražná karta a sú na sebe naskladané. 
 

5.4 Zaparkovanie robota 

Misia je považovaná za splnenú, ak robot sa vráti do jeho pôvodného štartovacieho kruhu. 

Štartovací sivý kruh musí byť aspoň čiastočne zahalený robotom. 

5.5 Bonusové body a penalty 

Tím bude odmenený bonusovými bodmi za domy ktoré sú vo svojej pôvodnej pozícií. Penalty 

dostane za to, ak sú stromy posunuté (nedotýkajú sa svetlosivých políčok). Penalty nemôžu viesť 

k zápornému počtu bodov (pozri 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. 

 

Úloha Jeden Spolu 

Roznos evakuačných oznamov 

Úplne v pozemku (max. 1 pre dom) 9 18 

Čiastočne na pozemku (max. 1 pre dom) 6 12 

Ochrana domov 

Vrece s pieskom sa dotýka čiernej čiary (2 max. pre dom) 12 48 

● Bonus ak obe vrecia sú rovnakej farby ako dom 8 16 

● Bonus dom je plne chránený (žiadna medzera) 10 20 

Stavanie zosilnených stien 

Betónové bloky sú úplne vo vnútri bieleho cieľového políčka, alebo 

naskladané na blokoch v bielom cieľovom políčku (3 max pre cieľové 

políčko). 

4 24 

● Bonus pre betónové bloky stojace a správne naskladané v 

prepojenom stave na dvoch blokoch. 

8 16 

● Bonus pre každý blok správnej farby v cieľovom políčku 7 42 

Návrat do štartovacej pozície  

Vráti sa do štartovacej pozície a zastane samostatne (čiastočne alebo 
úplne zakrýva sivý kruh zhora). 

6 6 

Bonusové body a penalty 

Dom je stále vo svojej pôvodnej polohe a nie je poškodený. 5 10 

Strom posunutý (nedotýka sa svetlosivého štvorčeka) alebo 
poškodený. (*) 

-7 -21 

Maximálny počet bodov  200 

(*) Ak je stromov použitých viac ako 3, tak je možné obsiahnuť aj viac mínusových bodov.  
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Bodovací hárok 

Meno tímu: _______________________                 Kolo: ______ 

 

Tasks Jedno Max # Celkovo 

Deliver the notices of evacuation    

Úplne v pozemku (max. 1 pre dom) 9 18   

Čiastočne na pozemku (max. 1 pre dom) 6 12   

Ochrana domov   

Vrece s pieskom sa dotýka čiernej čiary (2 max. pre dom) 12 48   

● Bonus ak obe vrecia sú rovnakej farby ako dom 8 16   

● Bonus dom je plne chránený (žiadna medzera) 10 20   

Stavanie zosilnených stien   

Betónové bloky sú úplne vo vnútri bieleho cieľového políčka, 

alebo naskladané na blokoch v bielom cieľovom políčku (3 max 

pre cieľové políčko). 

4 24   

● Bonus pre betónové bloky stojace a správne 

naskladané v prepojenom stave na dvoch blokoch. 

8 16   

● Bonus pre každý blok správnej farby v cieľovom políčku 7 42   

Návrat do štartovacej pozície    

Vráti sa do štartovacej pozície a zastane samostatne (čiastočne 
alebo úplne zakrýva sivý kruh zhora). 

6 6   

Bonusové body a penalty   

Dom je stále vo svojej pôvodnej polohe a nie je poškodený. 5 10   

Strom posunutý (nedotýka sa svetlosivého štvorčeka) alebo 
poškodený. (*) 

-7 -21   

Súčet bodov  200   

Neoznámené pravidlo  

Celkový počet bodov v tomto kole  

Čas v sekundách  

 

 

 

 

Podpis tímu  Podpis rozhodcu 

Interpretácia bodovania  
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Úplne v pozemku (max. 1 pre dom)  9 bodov 

  

Čierna čiara patrí k pozemku 
OK. 

 

Oznam môže aj stáť. 

 

9 bodov, iba jedno sa počíta. 

  

Čiastočne na pozemku (max. 1 pre dom)  6 bodov  

  

0 bodov, mimo. 

 

Vrece s pieskom sa dotýka čiernej čiary (2 max. pre dom)  12 bodov 

 

24 bodov, 2 sa dotýkajú. 

 

12 bodov, 1 sa dotýka. 

 

 

24 bodov, len 2 platia. 
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Bonus ak obe vrecia sú rovnakej farby ako dom  8 bodov 
Bonus dom je plne chránený (žiadna medzera)  10 bodov 

 

2x 12 bodov: Vrecia sa dotýkajú  
+ 10 bodov: dom plne chránený 

 

2x 12 bodov: Vrecia sa dotýkajú 
+ 10 bodov: dom plne chránený 

+ 8 bodov: bonus pre správnu farbu 

  

Dom nie je plne chránený, lebo:  
 1x6 Blok LEGa sa zmestí do otvoru medzi vrecami:  

2x 12 bodov: Vrecia sa dotýkajú 
+ 8 bodov pre správnu farbu 
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Betónové bloky sú úplne vo vnútri bieleho cieľového políčka, alebo naskladané na 
blokoch v bielom cieľovom políčku (3 max pre cieľové políčko)  4 body 

 

2 x 4 body = 8 bodov 
(dva úplne vo vnútri) 

 

2 x 4 body = 8 bodov 
(dva úplne vo vnútri) 

 

3 x 4 body = 12 bodov 
(tri úplne vo vnútri) 

 

3 x 4 body = 12 bodov 
(dva úplne vo vnútri) 

  

Bonus pre betónové bloky stojace a správne naskladané v prepojenom stave na 

dvoch blokoch  8 bodov 

 

3 x 4 = 12 bodov. 
+ 8 bonusové body. 
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Bonus pre každý blok správnej farby v cieľovom políčku  7 bodov 

 

3 x 4 = 12 bodov 
+ 3 x 7 = 21 bodov bonus 

pre správnu farbu. 

 

 

3 x 4 = 12 bodov 
+ 8 bodov bonus pre 

naskladané v prepojenom 
stave 

+ 3 x 7 = 21 bodov bonus 
pre správnu farbu. 

 

 

3 x 4 = 12 bodov 
Bloky sú vnútri ale nie sú 
naskladané v prepojenom 
stave 

+ 3 x 7 = 21 bodov bonus 
pre správnu farbu. 

Vráti sa do štartovacej pozície a zastane samostatne (čiastočne alebo úplne zakrýva 
sivý kruh zhora)  6 bodov 

 

Úplne zahaľuje štartovacie 
políčko. 6 bodov. 

 

Čiastočne zahaľuje 
štartovacie políčko.  6 bodov. 

 Ukončenie kola 
v nesprávnom políčku R1 – 

R6 (na ktorom robot 
nezačínal) sa ráta za 0 bodov.  

Dom je stále vo svojej pôvodnej polohe a nie je poškodený  5 bodov 

 

OK, 5 bodov. 

 

OK, nevyšiel z čiernej / 
svetlosivej oblasti. 5 bodov. 

 

OK, posunutý k stene (ak stôl 
je väčší ako podložka). 5 

bodov. 
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Mimo, 0 bodov. 

  

 

Strom posunutý (nedotýka sa svetlosivého štvorčeka) alebo poškodený  -7 bodov  

 

Platné, strom je stále vo 
vnútri bielej oblasti a 
svetlosivých hraníc. 

 

Neplatné, mimo kruhu,. 
-7 bodov. 

 

Strom poškodený, -7 bodov. 

 
Poznámka: Stromy nemusia vyzerať rovnako (ako zobrazený strom) v krajine, v ktorej je súťaž 
usporiadaná. Pozrite údaje poskytnuté miestnym organizátorom ohľadom použitých stromov. 
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7. Miestne, regionálne a medzinárodné súťaže 

 
WRO súťaže sa už organizujú vo viac 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 
 

● Rozmiestniť stromy na stálej pozícií 
● Štartovacia poloha robota je stála pre všetky kolá 
● Obmedziť počet stromov a oznámiť tímom umiestnenie stromov vopred. 

 

Špeciálne podmienky na medzinárodnom finále 
 

Domáca krajina by mala zverejniť zmeny ohľadom týchto 3D prvkov najneskôr do 
1.septembra 2020. 
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8. Skladanie hracích objektov 
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