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PRVÁ ČASŤ – POPIS HRY 

1. Úvod 

 

V súčasnosti existuje množstvo robotických aplikácií v domácnostiach a v každodennom 
živote. Také sú napríklad roboty, ktoré môžu vykonávať rôzne úlohy v záhrade. Existujú 
roboty, ktoré čistia bazény, sejú rastliny alebo polievajú kvety. 
 
Na ihrisku Elementary sa robot ujme úlohy kosenia trávy a zberu škodlivej buriny. Zároveň 
musí dávať pozor na lienky, ktoré sú po ceste a má ich umiestniť do bezpečia.  
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2. IHRISKO  

Nasledujúci obrázok zobrazuje herné pole s rôznymi oblasťami. 

 

 

 

 

Ak je stôl väčší ako hracia podložka, umiestnite podložku ku stenám pri štartovacej oblasti. 

Viac informácií o špecifikácii stola a hracej podložke nájdete vo všeobecných 

pravidlách kategórie RoboMission WRO, kapitola 6. Súbor podložky na tlač a PDF s 

presnými rozmermi sú dostupné na www.wro-association.org.  
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1. Hracie objekty, ich umiestnenie, losovanie 

 

Tráva (3x) & Zlé buriny (3x) 

 

Tri trávnaté prvky a tri zlé buriny sú náhodne umiestnené v každom kole na šiestich z ôsmich 

sivých pozíciách na hracom poli. Dve sivé pozície zostanú prázdne. 

 
Tráva 

Objekt trávy pozostáva zo 

základne (vľavo) a hornej časti (vpravo). 

 
Zlá burina 

Zlá burina je len jeden prvok. 

Základňa a vrch sú spojené. 

 
Počiatočná poloha objektu na ihrisku 

(na sivej ploche) 

 
Počiatočná poloha objektu na ihrisku 

(na sivej ploche) 
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Jedno možné náhodné umiestnenie, ktoré môžete vidieť tu (zelené X pre trávu, červené X 
pre zlú burinu): 

 
 

 

Lienky (3x) 

 

Na žltých plochách na ihrisku sú vždy umiestnené tri lienky. Lienky sa vždy pozerajú doľava 

smerom k oblasti štartu. 

 
Lienka (3) 

 
Počiatočná poloha objektu na ihrisku 
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Servisný bod (1x) 

 

Servisný bod je umiestnený na bielom obdĺžniku vo vnútri sivej oblasti. Umiestňuje sa vždy 

tak, že zelená časť je na ľavej strane a v spodnej polohe. Počas misií je potrebné zdvihnúť 

zelenú stranu. 

 
Servisný bod 

 
Počiatočná poloha objektu na ihrisku 

 
Ploty (11x) 

 

Na ihrisku je 11 plotov, ktoré by sa nemali posúvať ani poškodzovať. Plot je umiestnený na 

bielej čiare vo vnútri sivej oblasti. 

 
Plot (11) 

 
Objekt na ihrisku 
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3. Robotické misie  

Pre lepšie pochopenie budú misie vysvetlené vo viacerých častiach. 

Tím sa môže rozhodnúť v akom poradí bude misie plniť. 

 

3.1 Záchrana lienky 

Robot chce kosiť trávu a zbierať zlú burinu. Preto by mal robot vytlačiť lienky z trasy 

záhradníckeho robota. 

Plný počet bodov sa udelí, ak sa základňa lienky nachádza mimo oblasti trasy (tmavozelená 

oblasť a čierna čiara s bielym okolím) a stojí vo vzpriamenej polohe. 

 

3.2 Kosenie vysokej trávy 

Jednou z úloh záhradníckeho robota je kosenie trávy. Robot by mal identifikovať prvky trávy 

na sivých pozíciách a potom pokosiť trávu (odstrániť vrchnú časť trávy). 

Plný počet bodov sa udelí, ak horná časť trávy už nie je na vrchu základne a základňa 

trávnatého prvku sa stále dotýka sivej plochy. 

 

3.3 Zber zlej buriny 

Ďalšou úlohou záhradníckeho robota je zber zlej buriny. Robot by mal identifikovať škodlivé  

buriny na sivých pozíciách a potom tieto prvky priniesť na zberné miesto. 

Na ihrisku sú dve zberné miesta (hnedé plochy). Body sa udeľujú, ak sa prvok buriny 

nachádza úplne vo vnútri jedného zo zberných miest. Viac bodov získate, ak robot prinesie 

burinu do zberného miesta 2 – na konci hracieho poľa. 

 

3.4 Aktivácia servisného bodu 

Keď záhradný robot úspešne prejde cez záhradu, mal by aktivovať servisný bod. Potom 

používateľ záhradníckeho robota dostane na smartfón správu, že robot úspešne vykonal 

záhradkárčenie. 

Body sa udeľujú, ak sa prvok servisného bodu preklopí z čiernej na zelenú (zelená musí byť 

navrchu), najmenej 9 plotov nie je posunutých / poškodených na ihrisku a servisné miesto je 

stále úplne v sivej oblasti. 

 

3.5 Parkovanie robota 

Misia je dokončená, keď sa robot vráti do oblasti štartu a cieľa, zastaví sa a podvozok robota 

je úplne (pohľad zhora) v oblasti štartu a cieľa (káble môžu byť mimo oblasti štartu a cieľa). 

 

3.6 Bonusové body 

Bonusové body budú udelené, ak sa ploty neposunú alebo nebudú poškodené.  
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4. Bodovanie 

Definície pre bodovanie 

 

„Úplne“ znamená, že sa predmet hry dotýka iba príslušnej oblasti (bez čiernych čiar). 

 

Úloha Jeden Všetky 

Záchrana lienky 

Lienka úplne mimo oblasti trasy a stojí vo vzpriamenej polohe. 5 15 

Kosenie vysokej trávy 

Vrch trávy sa už nedotýka trávnatého prvku a spodok trávnatého 
prvku sa stále dotýka sivej plochy 

7 21 

Zber zlej buriny 

Burina je úplne vo vnútri zberného miesta 1 9 27 

Burina je úplne vo vnútri zberného miesta 2 12 36 

Aktivácia servisného bodu 

Servisný bod správne nastavený, minimálne 9 stojacich plotov a 
základňa servisného miesta úplne v sivej oblasti 

 17 

Parkovanie robota 

Robot sa zastaví v oblasti štartu a cieľa 
(iba ak sú pridelené aj iné body, nie len bonusové) 

 14 

Bonusové body  

Plot, ktorý nie je posunutý alebo poškodený 2 22 

Maximálny počet bodov  125 
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Bodovací hárok 

Názov tímu: _______________________                 Číslo kola: ______ 

 

Úloha Jeden Všetky # Spolu 

Záchrana lienky 

Lienka úplne mimo oblasti trasy a stojí vo 

vzpriamenej polohe. 

5 15   

Kosenie vysokej trávy 

Vrch trávy sa už nedotýka trávnatého prvku a 
spodok trávnatého prvku sa stále dotýka sivej 
plochy 

7 21   

Zber zlej buriny 

Burina je úplne vo vnútri zberného miesta 1 9 27   

Burina je úplne vo vnútri zberného miesta 2 12 36   

Aktivácia servisného bodu 

Servisný bod správne nastavený, minimálne 9 
stojacich plotov a základňa servisného miesta 
úplne v sivej oblasti 

 17   

Parkovanie robota 

Robot sa zastaví v oblasti štartu a cieľa 
(iba ak sú priradené iné body, nie len bonusové) 

 14   

Bonusové body  

Plot, ktorý nie je posunutý alebo poškodený 2 22   

Plný počet bodov za misie  125   

Pravidlo prekvapenia  

Celkový počet bodov za jazdu  

Čas v sekundách  

 

 

 

 

Podpis Tímu  Podpis rozhodcu 
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Interpretácia bodovania 

Lienka úplne mimo oblasti trasy a stojí vo vzpriamenej polohe ➔ 5 bodov za každú 

 

5 bodov 

 

0 bodov (čiastočne mimo) 

 

0 bodov (nestojí) 

 

5 bodov (len základňa je v 
oblasti) 

 

  

Horná časť trávy už nie je na vrchu základne a základňa trávnatého prvku sa stále 
dotýka sivej oblasti ➔ 7 bodov za každý 

 

7 bodov 

 

7 bodov 

 

7 bodov (dotýka sa iba zo 
strany, nie zhora) 

 

0 bodov (dotýka sa zhora) 

 

0 bodov (základňa mimo) 
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Prvok zlej buriny je úplne vo vnútri zberného miesta 1 ➔ 9 bodov každý 

 

9 bodov 

 

9 bodov (OK ak nestojí) 

 

 

0 bodov  
(nie je úplne vo vnútri) 

 

0 bodov  
(nie je vo vnútri) 

 

 

Prvok zlej buriny je úplne vo vnútri zberného miesta 2 ➔ 12 bodov každý 

 

12 bodov 

Všetky ostatné situácie 
uvedené vyššie pre zberné 

miesto 1 platia aj pre zberné 
miesto 2. 
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Servisný bod správne nastavený, minimálne 9 stojacich plotov a základňa 
servisného miesta úplne v sivej oblasti ➔ 17 bodov 
 

 

17 bodov 

 

17 bodov (posunuté v sivej 
oblasti OK) 

 

17 bodov, základňa 
servisného bodu je stále vo 

vnútri 

 

0 bodov (9 plotov musí byť v poriadku, tu sú 3 už mimo 
svojich oblastí) 

 

0 bodov (posunutý zo sivej 
oblasti) 

 

0 bodov (objekt sa otočil, 
zelená nie je navrchu) 
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Robot sa zastaví v oblasti štartu a cieľa (iba ak sú priradené iné body, nie len bonus) 
➔ 14 bodov 
 

 

Pri pohľade zhora je úplne 
vo vnútri oblasti štart/cieľ. 

 

Pri pohľade zhora robot je 
úplne vo vnútri a káble sú 

vonku. To je ešte OK. 

 

0 bodov ak pri pohľade 
zhora robot nie je úplne v 

oblasti štart/cieľ. 

 

Plot nie je posunutý alebo poškodený ➔ 2 body každý 

 

2 body, nie je posunutý. 

 

2 body, posunutý iba v sivej 
v oblasti. 

 

0 bodov, posunutý mimo 
sivej oblasti. 

 

0 bodov, posunutý mimo 
sivej oblasti. 

 

0 bodov, poškodený. 
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5. Miestne, regionálne a medzinárodné podujatia 

 
Súťaže WRO sa konajú približne v 90 krajinách a vieme, že tímové riešenia v každej krajine 
majú inú úroveň zložitosti. Výzva, ako je popísaná v tomto dokumente, sa použije pre 
medzinárodné podujatia WRO. Toto je posledná fáza súťaže, ktorej sa zúčastňujú tímy s 
najlepšími riešeniami. Preto sú pravidlá hry náročné. 
 
Cieľom WRO je, aby všetci účastníci získali zo súťaže dobré skúsenosti. Tímy s menšími 
skúsenosťami by tiež mali byť schopné bodovať a uspieť. Tým sa buduje ich sebadôvera 
a zlepšia sa aj technické zručnosti, čo je dôležité pre budúce rozhodnutia pri výbere  
vzdelávania. 
 
To je dôvod, prečo asociácia WRO odporúča národným organizátorom, aby sa rozhodli, 
či chcú upraviť pravidlá pre podujatia vo svojej krajine. Môžu uľahčiť výzvy pre miestne, 
regionálne a národné podujatia, aby všetci účastníci mali pozitívny zážitok. Národní 
organizátori sa môžu rozhodnúť sami, takže každá súťaž zodpovedá ich konkrétnej 
situácii a predstavám. Tu uvádzame niekoľko nápadov na uľahčenie výziev. 

 

Nápady na zjednodušenie: 
 

• Nepoužívať losovanie pre umiestnenie trávy a zlej buriny 

• Žiadny rozdiel medzi zberným miestom 1 alebo 2 

• Umožniť presunutie/poškodenie viac ako 2 plotov 
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DRUHÁ ČASŤ – MONTÁŽ HRACÍCH OBJEKTOV 

Tráva (3x) 
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Zlá burina (3x) 
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Lienka (3x) 
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Servisný bod (1x) 
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Plot (11x) 
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