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PRVÁ ČASŤ – POPIS SÚŤAŽE 

1. Úvod 

Na cestách je čoraz viac elektromobilov a na mnohých miestach sa buduje nová infraštruktúra, 
aby bolo možné tieto automobily včas nabiť. 
 
Keďže nabíjanie elektromobilov v súčasnosti trvá niekoľko hodín a na benzínovej pumpe sa nedá 
uskutočniť za pár minút, je potrebné nájsť nové spôsoby. 
 
Jedným z nápadov je nabíjanie automobilov stojacich na parkovisku. V inteligentnej parkovacej 
garáži v budúcnosti robot organizuje parkovanie automobilov a prináša elektrickým alebo 
hybridným vozidlám batériu na nabíjanie. 
Môžete sa inšpirovať mobilným nabíjaním batérií alebo robotmi v garáži sledovaním jedného z 
nasledujúcich videí: 
https://www.youtube.com/watch?v=4TdzfsssYWw 
https://www.youtube.com/watch?v=yMC1H__xL3Y 
https://www.youtube.com/watch?v=VlP-9e9PxFc 
 
Toto je úloha robota na juniorskom ihrisku. Robot musí vyzdvihnúť vozidlá pri vchode do 
parkovacej garáže a priviesť ich na správne parkovacie miesto v závislosti od typu vozidla. Potom 
musí robot distribuovať batérie na nabíjanie hybridných a elektrických vozidiel. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=4TdzfsssYWw
https://www.youtube.com/watch?v=yMC1H__xL3Y
https://www.youtube.com/watch?v=VlP-9e9PxFc
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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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3. Herné objekty, umiestňovanie, losovanie 

 

Čakajúce autá (2x zelené, 2x modré, 2x červené) 

 

Na vstupnom pruhu parkovacej garáže je šesť čakajúcich automobilov. Vždy existujú dve zelené 

(elektrické), dve modré (hybridné) a dve červené (benzínové) autá. Autá sú v každom kole 

náhodne umiestnené na malých obdĺžnikoch na vstupnom pruhu. 
 

 

 
Šesť čakajúcich áut 

 
Umiestnenie automobilov na vstupnom pruhu 

 

 

Parkujúce autá (1x zelené, 1x modré, 1x červené) 

 

V parkovacej garáži parkujú tri autá. Počas súťažného dňa sú autá náhodne umiestnené na 

parkovacích pozíciách. Červené auto je vždy umiestnené na zelenom alebo modrom parkovacom 

stanovišti. Modré a zelené autá sú vždy umiestnené na parkovacích miestach ich farby. 

 
Tri parkujúce autá 

 
Umiestnenie auta na parkovacom stanovišti 

 

 

 
Poznámka: Rozhodca vidí rozdiel medzi čakajúcim a parkovacím autom, pretože parkovacie 

autá majú na vrchu malé čierne LEGO súčiastky. 
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Stĺpy (3x) 

 

Na podoprenie konštrukcií parkovacej garáže slúžia tri stĺpy. Tieto stĺpy sú v každom kole 

náhodne umiestnené na šiestich sivých štvorcoch v parkovacej garáži (nikdy nie sú dva stĺpy v 

jednom rade). 

 

 

 
Stĺpy 

 
Umiestnenie stĺpu v parkovacej garáži 

 

 

Rampa (2x) 

 

Na označenie parkovacieho miesta, ktoré je v súčasnosti vo výstavbe slúžia dve rampy. Tieto 

rampy sú v každom kole náhodne umiestnené pred dvoma prázdnymi parkovacími miestami (nie 

pred parkovacím miestom so zaparkovaným autom, nikdy nie sú umiestnené dve rampy v jednom 

parkovacom rade a nikdy nie sú umiestnené dve rampy na dvoch parkovacích stanovištiach 

rovnakej farby). 

 

 

 
Rampy 

 
Umiestnenie rampy pred parkovacím 

miestom 
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Batérie (4x) 
 

Bloky batérií sú vždy umiestnené na štyroch pozíciách v oblasti batérie. 

 
Bloky batérií 

 
Umiestnenie batérií v oblasti batérie 

 

 

Zhrnutie losovania 
V deň súťaže je náhodne vybraná pozícia zaparkovaných automobilov. 
 

Vo všetkých kolách, nasledujúce objekty sú položené náhodne: 

 

● Pozícia čakajúcich áut na vstupnom pruhu. 

● Umiestnenie stĺpov na sivých štvorcoch (nikdy nie sú dva stĺpy v jednom rade, rad je 

vymedzený symbolom „P“ a v každom rade sú 4 parkovacie miesta) 

● Umiestnenie rámp pred prázdnymi parkovacími miestami (nikdy nie sú dve rampy v 

jednom rade a nikdy nie sú dve rampy pred parkovacími miestami rovnakej farby). 

 
Jedno možné náhodné umiestnenie, ktoré tu môžete vidieť (zelená X pre zelené auto, modrá X 
pre modré auto, červená X pre červené auto, biela X pre stĺp, žltá X pre bariéry): 
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4. Misie robota  

Pre lepšie pochopenie budú misie vysvetlené vo viacerých častiach. 

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

 

4.1. Triedenie parkovacích áut 

Robot z času na čas skontroluje autá na rôznych parkovacích miestach. Všetky autá by mali byť 

na správnom parkovacom stanovišti a plne nabité vozidlá by mali byť privádzané do výjazdového 

pruhu. 

Úlohy robota sú nasledovné: 

● Priviesť červené auto na červené parkovacie miesto bez bariéry vpredu, pretože predtým 

sa vyskytla chyba pri triedení. Plný počet bodov sa získava, ak je červené auto úplne vo 

vnútri červeného parkovacieho miesta bez bariéry vpredu. 

● Priviesť zelené a modré auto do výjazdového pruhu, pretože sú úplne nabité. Plný počet 

bodov sa získava, ak sú autá úplne vo vnútri žltých oblastí vo výjazdovom pruhu (na 

každom žltom poli iba jedno auto). Ak sú dve autá vo vnútri, alebo sa dotýkajú toho istého 

parkovacieho miesta, neudeľujú sa body. 

4.2. Triedenie čakajúcich áut 

Robot parkovacej garáže má za úlohu priviesť autá zo vstupného pruhu do príslušných 

parkovacích miest. Zelené auto by malo ísť na zelené parkovacie miesto, modré auto na modré 

parkovacie miesto a červené auto na červené parkovacie miesto. 

Robot by mal byť opatrný a nemá priviezť auto na parkovacie miesto, ktoré je momentálne vo 

výstavbe (označené bariérou pred parkovacím miestom). 

Časť bodov sa udeľuje, ak je auto úplne vo vnútri parkovacieho miesta bez bariéry vpredu. Plné 

body sa získavajú, ak je auto úplne v zodpovedajúcom parkovacom stanovišti (zelené auto v 

zelenom parkovacom mieste atď.) a bez bariéry vpredu. Tu sa celá zelená / modrá / červená 

plocha a sivá oblasť bariéry počíta ako plocha parkovacieho miesta. 

 

4.3. Nabíjanie áut 

Keď sú autá úplne zaparkované vo vnútri správneho parkovacieho miesta, robot môže priniesť 

batérie k elektrickým a hybridným automobilom. 

Časť bodov sa udeľuje, ak sa batéria dotýka zeleného parkovacieho miesta so zeleným autom 

alebo modrého parkovacieho miesta s modrým autom, plný počet bodov sa udeľuje, ak je batéria 
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úplne v parkovacom mieste. Na jednom parkovacom mieste smie byť len jedna batéria. Ak je vo 

vnútri dva alebo viac batérií dotýkajúce sa parkovacieho miesta, neudeľujú sa body. 

 

4.4. Zaparkovanie robota 

Misia je dokončená, keď sa robot vráti do štartovacej/cieľovej oblasti, zastaví sa a robot je úplne 

v tejto oblasti (počíta sa pohľad zhora). Káble môžu byť mimo štartovacej/cieľovej oblasti. 

4.5. Získanie bonusových bodov  

Bonusové body budú udelené za bariéry alebo stĺpy, ktoré počas kola neboli posunuté alebo 

poškodené. 
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5. Bodovanie 

Definície k bodovaniu 

„Úplne“ znamená, že sa herný objekt dotýka iba príslušnej oblasti (čierne línie sa nepočítajú 

do oblasti). V prípade parkovacieho miesta sa do oblasti parkovacieho miesta počíta aj sivé 

značenie. Autá musia vždy stáť s čapmi nahor, a musia byť úplne v oblasti.  

Dôležité (viac ako 2 autá): Ak je viac ako jedno auto úplne na rovnakom parkovacom 

stanovišti, pre tieto autá sa body neudeľujú. V tom prípade sa neprideľujú body ani za batérie 

umiestnené na tomto parkovacom mieste. 

 

Úlohy Jeden SPOLU 

Triedenie zaparkovaných automobilov (autá s čiernymi súčiastkami na vrchu) 

 

Benzínové auto úplne v červenom benzínovom parkovisku bez bariéry 

vpredu. 

 10 

Elektrické a hybridné auto dotýkajúce sa parkovacieho miesta vo 

výjazdovom pruhu (počíta sa iba jedno auto na parkovacie miesto). 

6 12 

Elektrické a hybridné auto úplne vo vnútri parkovacieho miesta vo 

výjazdovom pruhu (počíta sa iba jedno auto na parkovacie miesto). 

8 16 

Triedenie čakajúcich automobilov (autá bez čiernych súčiastok na vrchu) 

Auto úplne v parkovacom stanovišti inej farby bez bariéry vpredu. 4 24 

Auto úplne v parkovacom stanovišti zodpovedajúcej farby a bez bariéry 
vpredu. 

8 48 

Nabíjanie áut (počíta sa iba jeden blok na parkovacie miesto) 

Blok batérie, ktorý sa dotýka zeleného alebo modrého parkovacieho 
miesta so správnym autom. 

4 16 

ALEBO: Blok batérie úplne vo vnútri zeleného alebo modrého 
parkovacieho miesta so správnym autom. 

6 24 

Zaparkovanie robota 

Robot zastaví úplne v štartovacej/cieľovej oblasti 

(iba ak sú pridelené ďalšie body, nie bonus) 
 7 

Získanie bonusových bodov 

Stĺp nie je posunutý alebo poškodený. 5 15 

Rampa nie je posunutá alebo poškodená. 5 10 

Maximálne skóre  130 

 



 

WRO 2021 - Kategória Regular - Junior 

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.  
© 2021 World Robot Olympiad Association Ltd.                 11 

Bodovací hárok 

Názov tímu: _______________________                 Kolo: ______ 

Úlohy Jeden Spolu # Spolu 

Triedenie zaparkovaných automobilov (autá s čiernymi súčiastkami na vrchu)   

Benzínové auto úplne v červenom benzínovom parkovisku bez 

bariéry vpredu. 

 10   

Elektrické a hybridné auto dotýkajúce sa parkovacieho miesta vo 

výjazdovom pruhu (počíta sa iba jedno auto na parkovacie miesto). 

6 12   

Elektrické a hybridné auto úplne vo vnútri parkovacieho miesta vo 

výjazdovom pruhu (počíta sa iba jedno auto na parkovacie miesto). 

8 16   

Triedenie čakajúcich automobilov (autá bez čiernych súčiastok na vrchu)   

Auto úplne v parkovacom stanovišti inej farby bez bariéry vpredu. 4 24   

Auto úplne v parkovacom stanovišti zodpovedajúcej farby a bez 
bariéry vpredu. 

8 48   

Nabíjanie áut (počíta sa iba jeden blok na parkovacie miesto) 

Blok batérie, ktorý sa dotýka zeleného alebo modrého parkovacieho 
miesta so správnym autom. 

4 16   

ALEBO: Blok batérie úplne vo vnútri zeleného alebo modrého 
parkovacieho miesta so správnym autom. 

6 24   

Zaparkovanie robota 

Robot zastaví úplne v štartovacej/cieľovej oblasti 

(iba ak sú pridelené ďalšie body, nie bonus) 
 7   

Získanie bonusových bodov  

Stĺp nie je posunutý alebo poškodený. 5 15   

Rampa nie je posunutá alebo poškodená. 5 10   

Celkové skóre  130   

Pravidlo prekvapenia  

Celkové skóre v kole  

Čas v sekundách  

 

 
Podpis tímu  Podpis rozhodcu 
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Interpretácia bodovania  

Benzínové auto stojace úplne na červenom benzínovom parkovacom mieste bez rampy 
vpredu ➔ 10 bodov 

Upozornenie: tieto body platia len pre parkujúce autá (autá s čiernymi súčiastkami na vrchu). 

 

10 bodov 

 

10 bodov  

(sivá časť sa počíta do oblasti) 

 

0 bodov (vedľa) 

 

0 bodov (auto musí stáť) 

  

Elektrické a hybridné autá dotýkajúce sa parkovacieho miesta vo výjazdnom pruhu. ➔ 6 
bodov pre každé auto 

Upozornenie: tieto body platia len pre parkujúce autá (autá s čiernymi súčiastkami na vrchu). Ak 
dve autá stoja na jednom parkovacom mieste, alebo sa dotýkajú toho istého parkovacieho 
miesta, bude udelených 0 bodov. 

 

0 bodov  
(auto nie je na parkovacom 

mieste) 

 

6 bodov 
(dotýkajúce sa auto) 

 

0 bodov 
(dve autá sa dotýkajú 

jedného miesta) 
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Elektrické a hybridné autá sú úplne na parkovacom mieste vo výjazdnom pruhu (len 
jedno auto pre parkovacie miesto sa počíta) ➔ 8 bodov pre každé auto 

Upozornenie: tieto body platia len pre parkujúce autá (autá s čiernymi súčiastkami na vrchu). Ak 
dve autá stoja na jednom parkovacom mieste, alebo sa dotýkajú toho istého parkovacieho 
miesta, bude udelených 0 bodov. 

 

8 bodov (úplne vo vnútri) 

 

0 bodov (auto musí stáť) 

 

8 bodov (všetky časti auta sa 
dotýkajú výjazdného pruhu) 

 

0 bodov (dve autá sa 
dotýkajú toho istého 

parkovacieho miesta) 

 

0 bodov (dve autá sa 
dotýkajú toho istého 

parkovacieho miesta) 

 

Auto úplne v parkovacom stanovišti inej farby bez bariéry vpredu ➔ 4 body pre každé 
auto 

Upozornenie: tieto body platia len pre čakajúce autá (autá bez čiernych súčiastok na vrchu) 

 

4 body 

 

4 body (sivá časť patrí do 
parkovacej oblasti) 

 

0 bodov (mimo) 
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Auto úplne v parkovacom stanovišti zodpovedajúcej farby a bez bariéry vpredu ➔ 8 
bodov pre každé auto 

Upozornenie: tieto body platia len pre čakajúce autá (autá bez čiernych súčiastok na vrchu) 

 

8 bodov 

 

8 bodov (sivá časť patrí do 
parkovacej oblasti) 

 

0 bodov (mimo) 

 

0 bodov (auto musí stáť) 

 

0 bodov (dve autá v jednej 
oblasti) 

 

 

Bloky batérií sa dotýkajú modrého a zeleného parkovacieho stanovištia so správnym 
autom ➔ 4 body pre každé auto 

Upozornenie: ak dva bloky sa dotýkajú toho istého parkovacieho miesta, bude udelených 0 
bodov.  

 

4 body  
(čiastočne sa dotýka) 

 

0 bodov (mimo) 

 

0 bodov  
(nesprávne auto) 
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0 bodov  
(dva bloky sa dotýkajú tej 
istej parkovacej oblasti) 

 

  

ALEBO: Bloky batérií úplne vo vnútri zelenej alebo modrej parkovacej oblasti so 
správnym autom. ➔ 6 bodov pre každé auto  

Upozornenie: ak sú dva bloky úplne na rovnakom parkovisku, bude pridelených 0 bodov 

 

6 bodov 

 

6 bodov 

 

0 bodov  
(nie správne auto v oblasti) 

 

0 bodov  
(dve autá v jednej oblasti) 

 

0 bodov  
(dva bloky v tej istej 
parkovacej oblasti) 
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Robot sa zastaví úplne v Štart/Cieľ oblasti (len ak iné súťažné body, ktoré nie sú bonus 
body, sú získané) ➔ 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. 

 

Stĺpy sú posunuté alebo poškodené ➔ 5 bodov za každý 

 
5 bodov 

(nie je posunuté) 

 
5 bodov 

(posunuté len v sivej oblasti) 

 
0 bodov 

(posunuté mimo sivej oblasti) 

 

0 bodov 
(poškodené) 
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Rampy nie sú posunuté alebo poškodené ➔ 5 bodov za každú 

 
5 bodov 

 
5 bodov  

(posunuté len v sivej oblasti) 

 
0 bodov 

(posunuté mimo sivej oblasti) 

 

0 bodov 
(poškodené) 
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6. Miestne, regionálne a medzinárodné súťaže  

 
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: 
● Pevné polohy zaparkovaných automobilov 
● Losovanie bariér iba raz, platí pre celý súťažný deň 
● Žiadne losovanie, randomizácia automobilov vo vstupnom pruhu 
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