
 

 

 
 

 

World Robot Olympiad 2021 

Kategória Regular 

Senior 

Rôznorodá energia 
 Verzia: 17. december  

 

 

WRO International Premium Partners 

 
 



 

WRO 2021 - Regular Category - Senior 

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.  
© 2021 World Robot Olympiad Association Ltd.                 2 

Obsah 
 

PRVÁ ČASŤ – POPIS SÚŤAŽE 2 

1. Úvod 2 

2. Hracie pole 3 

3. Hracie objekty, ich umiestnenie, losovanie 4 

4. Robotické misie 10 

4.1. Zaistenie dodávky energie 10 

4.2. Skladovanie zvyšných energetických jednotiek 11 

4.3. Otočenie solárnych článkov 11 

4.4. Parkovanie robota 11 

4.5. Získavanie bonusových bodov 11 

5. Bodovanie 12 

6. Regionálne, národné a medzinárodné turnaje 20 

DRUHÁ ČASŤ – MONTÁŽ HRACÍCH OBJEKTOV 21 

 

PRVÁ ČASŤ – POPIS SÚŤAŽE 

1. Úvod 

Každodenný život moderného sveta si vyžaduje čoraz viac energie pre domácnosti aj priemysel. 
Šírenie elektriny a súvisiacich technológií, ako sú elektrické vozidlá, menia spotrebiteľské návyky 
ľudí. 

Zároveň si tiež uvedomujeme, že tradičné metódy výroby energie (plyn, ropa) sú z dlhodobého 
hľadiska neudržateľné. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie je čoraz populárnejšie. Niektoré 
obnoviteľné zdroje energie, napríklad slnko alebo vietor, však nie sú nepretržitými a trvalými 
zdrojmi; ich účinnosť sa líši v závislosti od počasia. Je veľkou výzvou navrhnúť elektrickú sieť, 
ktorá dokáže inteligentne absorbovať energiu z viacerých zdrojov. 

Na súťažnej dráhe seniorskej vekovej skupiny musí robot prepojiť domy s energetickou sieťou 
napájanou z rôznych zdrojov. V dôsledku zmien počasia môže jeden zdroj vyrobiť viac energie, 
ako je potrebné, ale to sa dá použiť aj na zásobovanie domácností, ak sú uložené v batériách. 
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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. Hracie objekty, ich umiestnenie, losovanie 

Dôležitá náhodnosť - počasie 

 

Pre túto hru existuje jeden aspekt, ktorý je losovaný na začiatku každého kola a ktorý má vplyv 

na celú hru: Počasie. Pre každý typ energie je vždy k dispozícii základné napájanie (štyri jednotky 

na každej pozícii označenej písmenom A). V závislosti na poveternostných podmienkach môže 

byť prebytok slnečnej, veternej alebo vodnej energie. Ďalšie štyri jednotky sa umiestnia na 

pozíciu B konkrétneho typu prebytočnej energie (žltá / slnko, zelená / vietor ALEBO modrá / 

voda). 

 

Solárne jednotky - A  

 

Existujú štyri solárne jednotky - A, ktoré sú vždy na ihrisku. Tieto jednotky sú umiestnené na žltých 

štvorcoch označené písmenom A. 

 

 
Štyri solárne jednotky - A 

 
Umiestnenie štyroch jednotiek na štvorcoch 

 s označením A 

 

Solárne jednotky - B 

 

V závislosti od poveternostných podmienok (pozri vyššie) sú k dispozícii ďalšie štyri solárne 

jednotky, ktoré sa umiestnia na žltých štvorcoch označené písmenom B. 

 

 
Štyri solárne jednotky - B 

 
Umiestnenie štyroch jednotiek na štvorcoch 

 s označením B 
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Veterné jednotky - A  

 

Existujú štyri veterné jednotky - A, ktoré sú vždy na ihrisku. Tieto jednotky sú umiestnené na vrchu 

malej veternej turbíny v pozíciách označené písmenom A. 

 

 
Štyri veterné jednotky - A 

 
Umiestnenie štyroch jednotiek 

na vrchole veterných turbín 

na pozíciách s označením A 

 

Veterné jednotky - B 

 

V závislosti od poveternostných podmienok (pozri vyššie) sú k dispozícii ďalšie štyri veterné 

jednotky, ktoré sa umiestnia na zelené štvorce označené písmenom B. 

 

 
Štyri veterné jednotky - B 

 
Umiestnenie štyroch jednotiek 

na štvorcoch s označením B 
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Vodné jednotky - A  

 

Existujú štyri vodné jednotky - A, ktoré sú vždy na ihrisku. Tieto jednotky sú umiestnené vo vnútri 

oblasti vodnej elektrárne na pozíciách označené písmenom A. 

 

 
Štyri vodné jednotky - A 

 
Umiestnenie štyroch jednotiek vo vnútri 

areálu vodnej elektrárne 

na pozíciách s označením A 

 

Vodné jednotky - B 

 

V závislosti od poveternostných podmienok (pozri vyššie) sú k dispozícii ďalšie štyri vodné 

jednotky, ktoré sa umiestnia na modré štvorce označené písmenom B. 

 

 
Štyri vodné jednotky - B 

 
Umiestnenie štyroch jednotiek 

na štvorcoch s označením B 
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Energetický identifikátor (2x žltý, 2x zelený, 2x modrý) 

 

 

Existujú dva žlté (slnko), dva zelené (vietor) a dva modré (voda) identifikátory energie. Iba päť z 

nich sú náhodne umiestnené v každom kole pred domami. Označujú energetický typ, ktorý 

je pre tento dom potrebný. 

 

 
Energetické identifikátory 

 
Umiestnenie dvoch energetických 

identifikátorov pred domom 

 

 

Solárne články (2x) 

 

Na ihrisku sú vždy dva solárne články. Solárne články sú umiestnené na tmavožltej značke vo 

vnútri oblasti solárneho parku. 

 

 
Solárny článok 

 
Umiestnenie solárneho článku 

na začiatku kola 
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Plot vodnej elektrárne 

 

Vodná elektráreň je chránená plotom. Tento plot by sa nemal posúvať ani poškodzovať. 

 

 
Plot vodnej elektrárne 

 
Umiestnenie plotu vodnej elektrárne 

na začiatku kola 

 

Akumulátor 

 

Akumulátor je tiež chránený plotom. Tento plot by sa nemal posúvať ani poškodzovať. 

 

 
Plot akumulátora 

 
Umiestnenie ohradenia akumulátora 

na začiatku kola 
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Vysvetlenie losovania 
 
Ako bolo uvedené na začiatku, poveternostné podmienky sú v každom kole náhodne 

vybrané. Pozícia energetických identifikátorov je navyše náhodná aj v každom kole. 

 

Jedno možné losovanie by mohlo vyzerať takto: Prebytočným zdrojom energie je slnko. 
Farebné „X“ označuje solárne / veterné / vodné jednotky, farebné krúžky označujú solárne / 
veterné / vodné identifikátory energie. 
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4. Robotické misie 

Pre lepšie pochopenie budú misie vysvetlené vo viacerých častiach. 

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

 

4.1. Zaistenie dodávky energie 

Hlavnou úlohou robota je zabezpečiť dodávku energie, ktorá zodpovedá potrebám domov a 

dostupným zdrojom energie. Body sa udeľujú za každú jednotku energie, ktoré sú umiestnené v 

červenej časti domu. Plný počet bodov sa udeľuje len vtedy, ak majú správnu farbu. 

Na napájanie domu sú potrebné štyri energetické jednotky. Ak v dome sa nachádza viac ako štyri 

energetických jednotky, počet bodov za všetky jednotky v dome je 0. Poznámka: Nezáleží na 

tom, či používate energetické jednotky A alebo B (ak sú k dispozícii). 

Body navyše sa udeľujú v prípade, ak dodávka energie plne zásobuje požadované potreby domu. 

Je to vtedy, ak sa štyri umiestnené energetické jednotky zhodujú s energetickými identifikátormi 

domu. Na jeden energetický identifikátor by mala byť minimálne 1 jednotka. Okrem toho je možné 

použiť všetky energetické jednotky prebytočnej energie. 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje rôzne príklady možného prísunu energie pre dom v závislosti od 

dostupnej prebytočnej energie (v tomto príklade slnko) a rôzne identifikátory domu pred domom 

(v závislosti od losovania pred jedným kolom). Tieto príklady sú tiež vysvetlené fotografiami v 

sekcii interpretácie bodovania. 

Príklady možného zásobovania energiou 

Prebytočná 

energia  

Identifikátory pred 

domom 

Možné správne 

zásoby 

Možné správne 

zásoby 

Nesprávne 

zásoby 

Slnko Žltý (slnko) &  

Zelený (vietor)  

1 žltá jednotka 

3 zelené jednotky 

3 žlté jednotky 

1 zelená jednotka 

3 žlté jednotky 

1 modrá jednotka 

(nie je používaný 

vietor a voda nie je 

povolená) 

Slnko Modrý (voda) 4 modré jednotky 2 modré jednotky 

2 žlté jednotky 

2 modré jednotky 

2 zelené jednotky 

(len voda a slnko 

sú dovolené) 

Slnko Zelený (vietor) &  

Modrý (voda) 

1 zelená jednotka 

2 modré jednotky 

1 žltá jednotka 

3 zelené jednotky 

1 modrá jednotka 

1 zelená jednotka 

1 modrá jednotka 

1 žltá jednotka 
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(nie je dostatok 

energie) 

Slnko Zelený (vietor) & 

Modrý (voda) 

  4 zelené jednotky 

(chýba voda) 

 

4.2. Skladovanie zvyšných energetických jednotiek 

Zostanú štyri energetické jednotky, ktoré sa nepoužívajú na zásobovanie domov energiou. Typ 

zostávajúcich energetických jednotiek závisí od poveternostných podmienok a energetických 

identifikátorov. 

Je dôležité, aby sa šetrila všetka dostupná energia z obnoviteľných zdrojov, aby sa mohla neskôr 

použiť. Preto by robot mal priviesť tieto zvyšné energetické jednotky k akumulátoru. 

Body sa udeľujú za maximálne štyri energetické jednotky, ktoré robot umiestni úplne do 

akumulátora. 

4.3. Otočenie solárnych článkov 

Solárne články vykazujú maximálny výkon, ak je ich uhol a orientácia ku slnku optimálna. Preto 

by robot mal otočiť solárne články tak, aby smerovali k slnku. 

Body sa udeľujú za každý otočený solárny článok, ak sa nachádzajú úplne v žltej oblasti a 

solárny článok stojí neprevrátený. 

4.4. Parkovanie robota 

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

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

4.5. Získavanie bonusových bodov  

Bonusové body budú udelené za neposunutie alebo nepoškodenie plotov okolo vodnej elektrárne 

alebo veterných turbín. 
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5. Bodovanie 

Definície k bodovaniu  

 

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

 

Úlohy Jeden SPOLU 

Zabezpečte dodávku energie (max. 4 jednotky v dome, ak je v jednom dome viac 

jednotiek, za dom a jednotky sa nebudú prideľovať žiadne body) 

Energetická jednotka je úplne v dome, ale nezhoduje sa s farbou 

identifikátora energie pre tento dom alebo so zdrojom prebytočnej 

energie. 

2 24 

Energetická jednotka je úplne v dome  

• v súlade s farbou energetického identifikátora pre tento dom 

alebo, 

• v súlade s farbou zdroja prebytočnej energie 

8 96 

Správna konfigurácia dodávky energie pre dom (4 energetické 

jednotky úplne v dome, najmenej jedna farba na každý energetický 

identifikátor a prípadne prebytočná energia a žiadne jednotky 

nesprávnej farby nie sú v dome). 

12 36 

Uloženie zvyšných energetických jednotiek (body za max. 4 jednotky) 

Energetická jednotka je úplne vo vnútri akumulátora a plot nie je 
posunutý (nie je mimo svetlosivej oblasti) a nie je poškodený. 

5 20 

Otočenie solárneho článku 

Solárny článok je úplne vo svetložltej oblasti, solárny článok stojí 
neprevrátený. 

10 20 

Parkovanie robota 

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

 14 

Získavanie bonusových bodov  

Plot vodnej elektrárne nie je posunutý ani poškodený.  12 

Veterná turbína nie je posunutá ani poškodená. 3 12 

Maximálne skóre  210 
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Bodovací hárok 

Názov tímu: _______________________                 Poradie kola: ______ 

Úlohy Jeden Spolu # SPOLU 

Zabezpečte dodávku energie (max. 4 jednotky v dome, ak je v jednom dome viac 

jednotiek, za dom a jednotky sa nebudú prideľovať žiadne body) 

Energetická jednotka je úplne v dome, ale nezhoduje sa s 

farbou identifikátora energie pre tento dom alebo so zdrojom 

prebytočnej energie. 

2 24   

Energetická jednotka je úplne v dome  

• v súlade s farbou energetického identifikátora pre tento 

dom alebo, 

● v súlade s farbou zdroja prebytočnej energie 

8 96   

Správna konfigurácia dodávky energie pre dom (4 energetické 

jednotky úplne v dome, najmenej jedna farba na každý 

energetický identifikátor a prípadne prebytočná energia, žiadne 

jednotky nesprávnej farby nie sú v dome). 

12 36   

Uloženie zvyšných energetických jednotiek (body za max. 4 jednotky) 

Energetická jednotka je úplne vo vnútri akumulátora a plot nie 
je posunutý (nie je mimo svetlosivej oblasti) a nie je 
poškodený. 

5 20   

Otočenie solárneho článku 

Solárny článok je úplne vo svetložltej oblasti, solárny článok 
stojí neprevrátený 

10 20   

Parkovanie robota 

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

 14   

Získavanie bonusových bodov 

Plot vodnej elektrárne nie je posunutý ani poškodený.  12   

Veterná turbína nie je posunutá ani poškodená. 3 12   

Celkový počet bodov  125   

Pravidlo prekvapenia  

Celkový počet bodov v tomto kole  

Celkový čas v sekundách  

 

 
Podpis tímu  Podpis rozhodcu 
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Interpretácia bodovania 

Zabezpečte dodávku energie (max. 4 jednotky v dome, ak je v jednom dome viac 

jednotiek, za dom a jednotky sa nebudú prideľovať žiadne body) 

Energetická jednotka úplne v dome, ale nezhoduje sa s farbou 

identifikátora energie pre tento dom alebo so zdrojom prebytočnej 

energie. 

2 24 

Energetická jednotka je úplne v dome  

• v súlade s farbou energetického identifikátora pre tento dom alebo, 

● v súlade s farbou zdroja prebytočnej energie 

8 96 

Správna konfigurácia dodávky energie pre dom (4 energetické jednotky úplne 

v dome, najmenej jedna farba na každý energetický identifikátor a prípadne 

prebytočná energia, žiadne jednotky nesprávnej farby nie sú v dome). 

12 36 

Poznámka: Nasledujúce príklady skórovania pre úlohu „Zaistiť dodávku energie“ vychádzajú zo 
slnka ako prebytočnej energie. Okrem toho si pozrite nasledujúce fotografie, aby ste mohli 
vyhodnotiť jednotlivé prvky 

 

Energetická jednotka úplne 
vo vnútri  

(bez ohľadu na to, či stojí) 

 

 

Energetická jednotka nie je 
úplne vo vnútri  

 

 

 

Energetická jednotka úplne 
vo vnútri  

(všetky prvky dotýkajúce sa 
podložky sú vo vnútri) 

 

Energetická jednotka nie je 
úplne vo vnútri  

(dotýkanie sa slučky nie je vo 
vnútri) 
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44 bodov 
4 energetické jednotky s 8 bodmi (32)  
+ 12 bodov za správnu konfiguráciu 

 

44 bodov 
4 energetické jednotky s 8 bodmi (32)  
+ 12 bodov za správnu konfiguráciu 

 

26 bodov 
1 energetická jednotka s 2 bodmi (2)  
3 energetické jednotky s 8 bodmi (24) 

 

44 bodov 
4 energetické jednotky s 8 bodmi (32)  
+ 12 bodov za správnu konfiguráciu 

 

44 bodov 
4 energetické jednotky s 8 bodmi (32)  
+ 12 bodov za správnu konfiguráciu 

 

20 bodov 
2 energetické jednotky s 2 bodmi (4) 
2 energetické jednotky s 8 bodmi (16) 
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44 bodov 
4 energetické jednotky s 8 bodmi (32)  
+ 12 bodov za správnu konfiguráciu 

 

44 bodov 
4 energetické jednotky s 8 bodmi (32)  
+ 12 bodov za správnu konfiguráciu 

 

24 bodov 
3 energetické jednotky s 8 bodmi (24) 

 

 

32 bodov 
4 energetické jednotky s 8 bodmi (32) 

Konfigurácia nie je správna 
pretože modrá jednotka chýba. 

 

10 bodov 
1 energetická jednotka s 2 bodmi (2)  
1 energetická jednotka s 8 bodmi (8) 

 

16 bodov 
2 energetické jednotky s 8 bodmi (16)  

Pre správnu konfiguráciu 
sú potrebné 4 energetické jednotky. 
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0 bodov 
Viac ako 4 energetické jednotky v dome. 

 

 
Energetická jednotka je úplne vo vnútri akumulátora a plot nie je posunutý (ni je mimo 
svetlosivej oblasti) a nie je poškodený (najmenej jeden kus zlomený). 

- 5 bodov za každú jednotku 

Poznámka: Všetky energetické jednotky môžu byť prinesené do akumulátorovej oblasti. 

 

10 bodov (2 vo vnútri) 

 

5 bodov (nie je vo vnútri) 

 

20 bodov (4 vo vnútri) 

 

20 bodov (body iba 
maximálne za 4 energetické 

jednotky) 

 

0 bodov (plot je poškodený) 

 

0 bodov (plot je posunutý) 
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Solárny článok úplne vo svetložltej oblasti, solárny článok stojí neprevrátený.  

➔ 10 bodov za každý 

 

10 bodov (správne 
postavenie) 

 

10 bodov (úplne v svetložltej 
oblasti) 

 

0 bodov (solárny článok 
nestojí správne) 

 

0 bodov  
 (nie je celkom v oblasti) 

  

 
Robot sa zastaví úplne v Štartovacej oblasti (iba ak sú pridelené ďalšie body, nie bonus) 
➔ 14 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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Plot vodnej elektrárne nie je posunutý ani poškodený.➔ 12 bodov  

 

12 bodov 

 

12 bodov, posunutý iba 
v sivej oblasti. 

 

0 bodov, posunutý mimo sivej 
oblasti. 

 

0 bodov, poškodený. 

  

 

Veterná turbína nie je posunutá ani poškodená. ➔ 3 body za každú 

 

3 body, nie je posunutá. 

 

3 body, posunutá iba v sivej 
oblasti. 

 

0 bodov, posunutá mimo 
sivej oblasti. 

 

0 bodov, poškodená. 
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6. 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: 
 

• Losovanie poveternostných podmienok iba raz, na celý deň súťaže 

• Losovanie energetických identifikátorov iba raz, na celý deň súťaže 

• Žiadne losovanie energetických identifikátorov 
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DRUHÁ ČASŤ – MONTÁŽ HRACÍCH OBJEKTOV 
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