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PRVÁ ČASŤ – POPIS SÚŤAŽE 

1. Úvod 

Zodpovedné využívanie energetických zdrojov je pre našu budúcnosť veľmi dôležité. Je to 
dôležité pre celú našu spoločnosť, ale aj pre naše vlastné domácnosti. 
 
Na ihrisku vekovej skupiny Elementary pomáha robot modernizovať dom. Robot nahradí staré 
žiarovky novými úspornými žiarovkami. Robot musí tiež pripevniť solárne články na strechu a 
musí inštalovať inteligentné zariadenia v domácnosti. 
 
Táto práca pomôže znížiť energetickú náročnosť domu a čo najlepšie využiť obnoviteľnú energiu.  
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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 súťažná podložka, podložka bude vycentrovaná smerom k všetkým 

stranám. Možný priestor medzi podložkou a stenou sa bude počítať za súťažnú plochu. 

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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1. Hracie objekty, ich umiestnenie, losovanie 

 

Staré žiarovky (3x červená, 3x žltá) 

 

Existuje šesť starých žiaroviek, ktoré sú náhodne umiestnené v každom kole na malom žltom 

štvorci vo vnútri miesta pre žiarovky. 

 

 
Červená žiarovka (nefunkčná) 

 
Žltá žiarovka (funkčná) 

 

 
Počiatočná poloha žiarovky na žltom štvorci 

vo vnútri miesta pre žiarovky 

 

 
Počiatočná poloha žiarovky na žltom štvorci 

vo vnútri miesta pre žiarovky 
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Jedno z možných losovaní / randomizácie môžete vidieť tu 
(červená X pre červenú žiarovku, žltá X pre žltú žiarovku): 
 

 
 

Energeticky úsporná žiarovka (3x biela) 

 

Na bielych štvorcoch v oblasti pre vybavenia sú vždy umiestnené tri žiarovky šetriace energiu. 

 

 
Biela žiarovka  

(energeticky úsporné) 

 
Počiatočná pozícia všetkých 

bielych žiaroviek na ihrisku 
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Solárny článok (1x) 

 

Na začiatku výjazdu má byť umiestnený jeden solárny článok na robota. 

 

 
Solárny článok 

 
Solárny článok na robote 

 
Slnko (1x) 

 

Slnko vítame aj na našom hracom poli. Slnko je umiestnené náhodne na jednom malom 

žltom obdĺžniku nad alebo pod štartovacou oblasťou. 

 

 
Slnko 

 
Slnko nad štartovacou oblasťou 

 
Slnko pod štartovacou oblasťou 
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Zariadenie inteligentnej domácnosti (2x) 

 

Na zelených štvorcoch v oblasti vybavenia sú vždy umiestnené dve inteligentné domáce 

zariadenia. 

 

 
Zariadenia inteligentnej domácnosti 

 
Zariadenia inteligentnej domácnosti na 

začiatku 

 
Prekážky (2x) 

 

Na ihrisku sú dve prekážky. Obe prekážky sú umiestnené vyššie, alebo nižšie od strednej čiernej 

čiary. Nikdy nie sú umiestnené zmiešaným spôsobom (takže nikdy nie je jeden nižšie a súčasne 

druhý vyššie). 

 
Prekážka 

 
Počiatočná pozícia vyššie od strednej čiernej 

čiary 

 
Počiatočná pozícia nižšie od strednej čiernej 

čiary 
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Vysvetlenie losovania 
 
V súťažný deň sa náhodne vyberie poloha bariér (buď nad alebo pod čiernou čiarou). 

 

Pre každé kolo sú náhodne umiestnené nasledujúce objekty: 

• Poloha slnka (nad alebo pod štartovacou oblasťou) 

• Poloha červených a žltých žiaroviek (v rôznych oblastiach žiaroviek) 

 

3. Robotické misie  

Pre lepšie pochopenie budú misie vysvetlené vo viacerých častiach. 

Tím sa môže rozhodnúť, v akom poradí bude misie riešiť. 

 

3.1. Inštalácia solárneho článku 

V závislosti od polohy slnka na začiatku kola solárny článok má byť nainštalovaný na správnu 

stranu strechy, viď nasledujúci obrázok:  

 

Plný počet bodov sa udeľuje, ak je solárny článok úplne v správnej modrej oblasti. 

3.2. Odstránenie starých žiaroviek 

Ďalšou úlohou je nájsť staré žiarovky, ktoré už nefungujú (červené žiarovky), odstrániť ich z 

miesta a odniesť do recyklačného strediska. 

Body sa udeľujú, ak sú žiarovky mimo väčšieho žltého štvorca, úplný počet bodov sa získava, ak 

sú žiarovky úplne v recyklačnom stredisku. 

3.3. Inštalácia úsporných žiaroviek 

Po odstránení červených žiaroviek robot má roznášať nové biele úsporné žiarovky a nainštalovať 

ich do miestností.  
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Plný počet bodov sa získava, ak je nová úsporná žiarovka úplne vo vnútri veľkej žltej štvorcovej 

plochy, kde predtým bola červená žiarovka. Na jednom mieste žiarovky má byť maximálne jedna 

nová úsporná žiarovka. 

 

3.4. Umiestenie zariadenia inteligentnej domácnosti 

Používanie inteligentných energetických zariadení v domácnosti môže pomôcť znížiť spotrebu 

energie. Preto by mali byť inteligentné domáce zariadenia umiestnené do miestností domu. 

Body sa udeľujú, ak sú zariadenia inteligentnej domácnosti umiestnené do miestností, kde na 

začiatku stáli červené žiarovky. Plný počet bodov sa získava, ak sú zariadenia inteligentnej 

domácnosti umiestnené v miestnosti, kde je červená žiarovka už nahradená bielou žiarovkou. 

Počíta sa iba jedno inteligentné domáce zariadenie na izbu. Ak sú dve inteligentné domáce 

zariadenia v jednej miestnosti, získate 0 bodov. 

3.5. Zaparkovanie robota 

 

Misia je dokončená, keď sa robot vráti do Štartovacej oblasti, zastaví sa a celý podvozok robota 

je úplne (pohľad zhora) v Štartovacej oblasti (káble môžu byť mimo oblasti). 

 

1.1. Získavanie bonusových bodov  

 

Bonusové body sa budú udeľovať za to, ak sa neposunú alebo nepoškodia prekážky a stále 

fungujúce žlté žiarovky z ich počiatočných pozícií. 
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4. Bodovanie 

Definície k bodovaniu 

 

„Úplne“ znamená, že sa hrací objekt dotýka iba príslušnej oblasti (okrem čiernych línií). 

Dôležité pre bodovanie za žiarovky: Ak je viac ako jedna žiarovka úplne v rovnakej žltej 

oblasti, pre tieto žiarovky nie sú žiadne body. Ak zariadenie inteligentnej domácnosti je v takejto 

oblasti, ani za to zariadenie sa neprideľuje bod. 

 

Úlohy Jeden Spolu 

Inštalácia solárneho článku 

Solárny článok je úplne v správnej modrej oblasti, nie je prevrátený.  10 

Odstránenie starých žiaroviek 

Červená žiarovka je mimo veľkého žltého štvorca a nie vo vnútri 
recyklačného strediska. 

6 18 

ALEBO: Červená žiarovka je úplne vo vnútri recyklačného centra.  8 24 

Inštalácia úsporných žiaroviek 

Biela žiarovka úplne vo vnútri veľkého žltého štvorca. 10 30 

Umiestnenie zariadenia inteligentnej domácnosti (iba jedno zariadenie na izbu) 

Inteligentné domáce zariadenie v miestnosti, kde na začiatku kola 
bola červená žiarovka bez úspornej žiarovky. 

3 6 

Inteligentné domáce zariadenie v miestnosti, kde na začiatku kola 
bola červená žiarovka a je vedľa neho aj úsporná biela žiarovka. 

7 14 

Parkovanie robota 

Robot sa úplne zastaví v Štartovacej zóne. 
(iba ak sú pridelené ďalšie body, nie bonus) 

 7 

Získavanie bonusových bodov 

Prekážka nie je posunutá alebo poškodená. 2 4 

Žltá žiarovka nie je z východiskovej polohy posunutá alebo 
poškodená. 

2 6 

Maximálne skóre  95 
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Bodovací hárok 

Názov tímu: _______________________  Poradie kola: ______ 

 

Úlohy Jeden Spolu # SPOLU 

Inštalácia solárneho článku 

Solárny článok je úplne v správnej modrej oblasti, nie je 

prevrátený. 

 10   

Odstránenie starých žiaroviek 

Červená žiarovka je mimo veľkého žltého štvorca a nie vo 
vnútri recyklačného strediska. 

6 18   

ALEBO: Červená žiarovka je úplne vo vnútri recyklačného 
centra.  

8 24   

Inštalácia úsporných žiaroviek 

Biela žiarovka úplne vo vnútri veľkého žltého štvorca. 10 30   

Umiestnenie zariadenia inteligentnej domácnosti (iba jedno zariadenie na izbu) 

Inteligentné domáce zariadenie v miestnosti, kde na 
začiatku kola bola červená žiarovka bez úspornej žiarovky. 

3 6   

Inteligentné domáce zariadenie v miestnosti, kde na 
začiatku kola bola červená žiarovka a je vedľa neho aj 
úsporná biela žiarovka. 

7 14   

Parkovanie robota 

Robot sa úplne zastaví v Štartovacej zóne. 
(iba ak sú pridelené ďalšie body, nie bonus) 

 7   

Získavanie bonusových bodov 

Prekážka nie je posunutá alebo poškodená. 2 4   

Žltá žiarovka nie je z východiskovej polohy posunutá alebo 
poškodená. 

2 6   

Celkový počet bodov  95   

Pravidlo prekvapenia  

Celkový počet bodov v tomto kole  

Celkový čas v sekundách  

 
 
 
 
Podpis tímu  Podpis rozhodcu 
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Interpretácia bodovania 

Solárny článok je úplne v správnej modrej oblasti a nie je prevrátený. ➔ 10 bodov 

 

10 bodov 

 

0 bodov (čiastočne mimo) 

 

0 bodov (prevrátené) 

Červená žiarovka mimo veľkého žltého štvorca a nie vo vnútri recyklačného centra. 

➔ 6 bodov za každú 

 

6 bodov (mimo) 

 

0 bodov (ni je mimo) 

 

0 bodov (čiastočne mimo) 

ALEBO: Červená žiarovka je úplne vo vnútri recyklačného centra. 
➔ 8 bodov za každú 

 

8 bodov 

 

8 bodov (OK ja keď nestojí) 

 

8 bodov  
(celá sa dotýka oblasti) 
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0 bodov za túto úlohu  
(nie je úplne vo vnútri),  

ale stále 6 bodov za to, že je 
mimo žltého štvorca 

  

 

Biela žiarovka úplne vo vnútri veľkého žltého štvorca. ➔ 10 bodov za každú 

 

10 bodov 

 

10 bodov 
(ok aj keď nestojí) 

 

10 bodov  
(celá sa dotýka oblasti) 

 

0 bodov  

(nie je vo vnútri veľkej žltej 
oblasti) 

 

0 bodov 

(ak sú v oblasti dve 
žiarovky, žiadna žiarovka 

sa nezapočítava) 
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Definícia miestností 
 
Nasledujúci obrázok zobrazuje rôzne miestnosti vo fialovej, modrej, žltej a zelenej farbe. 
Iba čierna čiara v strede nepatrí do žiadnej z miestností v dome. 

 
 
Zariadenie inteligentnej domácnosti v miestnosti, kde na začiatku kola bola červená žiarovka a 
bez úspornej žiarovky. ➔ 3 body za každé 
 

 

3 body 

 

3 body  
(na začiatku kola tam bola 

červená žiarovka) 

 

0 bodov (čierna čiara v strede 
nepatrí do žiadnej miestnosti) 

 

0 bodov (dve zariadenia 
inteligentnej domácnosti v 

jednej miestnosti) 
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Zariadenie inteligentnej domácnosti v miestnosti s červenou žiarovkou na začiatku kola 
a so správne umiestnenou úspornou žiarovkou. ➔ 7 bodov za každé 

 

 

7 bodov (úsporná žiarovka 
správne umiestnená) 

 

0 bodov  
(čierna čiara v strede nepatrí 

do žiadnej miestnosti) 

 

3 body  
(pozri vyššie, úsporná 
žiarovka nie je správne 
umiestnená) 

 

0 bodov (dve inteligentné 
domáce zariadenia v jednej 

miestnosti) 

 

 

 
Robot sa zastaví úplne v Štartovacej oblasti (iba ak sú pridelené ďalšie body, nie bonus) 
➔ 7 bodov 

 

Z pohľadu z hora robot je 
úplne v Štartovacej oblasti.  

 

Z pohľadu z hora robot je 
úplne v Štartovacej oblasti, 

len káble vyčnievajú.  
Je to OK. 

 

0 bodov ak z pohľadu z hora 
robot nie je celkom 

v Štartovacej oblasti. 
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Prekážka nie je posunutá alebo poškodená.➔ 2 body za každú 
 

 

2 body, nie je posunutá. 

 

2 body, posunutá iba vo 
vnútri sivej oblasti. 

 

0 bodov, posunutá mimo 
sivej oblasti. 

 

0 bodov, poškodená. 

  

Žltá žiarovka nie je z východiskovej polohy posunutá alebo poškodená. ➔ 2 body za 
každú 

 

2 body, nie je posunutá. 

 

2 body, posunutá iba vo 
vnútri sivej oblasti. 

 

0 bodov, posunutá mimo 
sivej oblasti. 
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2. Regionálne, národné a medzinárodné turnaje 

 
WRO súťaže sa konajú v približne 90 krajinách a vieme, že tímy v každej krajine očakávajú inú 
úroveň zložitosti. Výzva, ako je popísaná v tomto dokumente, bude použitá pre medzinárodné 
podujatia WRO. Toto je posledná fáza súťaže, na ktorej sa zúčastňujú tímy s najlepším riešením. 
Preto sú pravidlá hry náročné. 
 
 
WRO sa domnieva, že všetci účastníci by mali mať dobré skúsenosti zo súťaže. Tímy s menšími 
skúsenosťami by tiež mali byť schopné získať body a uspieť. To buduje dôveru v ich schopnosť 
zvládnuť technické zručnosti, čo je dôležité pre ich budúci výber vzdelania. 
 
Preto asociácia WRO odporúča, aby sa národní organizátori rozhodli, či chcú upraviť 
pravidlá pre podujatia v ich krajine. Môžu uľahčiť výzvy pre miestne, regionálne a národné 
udalosti, aby mali všetci účastníci pozitívnu skúsenosť. Naši národní organizátori si môžu 
urobiť vlastné rozhodnutia zmien, aby súťaž zodpovedala ich konkrétnej situácii a 
predstavám. Tu uvádzame niekoľko nápadov, ako uľahčiť výzvy. 
 

 

Nápady na zjednodušenie: 
 

• Umiestnenie prekážok sa nelosuje 

• Losovanie rozmiestnenia žiaroviek iba raz, na celý deň súťaže 
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DRUHÁ ČASŤ – MONTÁŽ HRACÍCH OBJEKTOV 
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