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PRVÁ ČASŤ – POPIS HRY 

1. Úvod 

 

Robot záchranár podporuje záchranárov v núdzovej situácii pri nebezpečných alebo 

náročných úlohách. Takéto roboty musia byť schopné odolávať teplu, prekonávať prekážky 

alebo schody, detegovať zranené osoby, prepravovať nebezpečné materiály a vytvárať 

situačné obrázky neznámeho prostredia. Niektorými z týchto úloh sa zaoberá juniorská výzva. 

 

Na hracom poli úlohou robota je pomáhať a hasiť požiar v továrni, prepravovať nebezpečné 
chemikálie a poskytovať záchranným zložkám informácie o polohe ľudí v továrni. Zároveň 
musí robot na ceste do továrne prejsť cez neznámy terén.  
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2. IHRISKO  

Nasledujúci obrázok zobrazuje herné pole s rôznymi oblasťami.  

 

 

Ak je stôl väčší ako hracia podložka, položte podložku ku kratšej strane s dvoma štartovacími 

oblasťami a zarovnajte ju na stred medzi dlhými stenami. 

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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3. Hracie objekty, ich umiestnenie, losovanie 

 

Objekty v továrni 

 

Na ihrisku sú vždy 2 požiarne objekty, 2 ľudia (jeden malý, jeden veľký) a 1 chemický objekt. 

Tieto predmety sú v každom kole náhodne umiestnené na bielych obdĺžnikoch v 

miestnostiach. V jednej izbe je umiestnený maximálne jeden objekt. 

 

Objekty sú orientované v smere malej čiary vo vnútri sivého obdĺžnika. 

 
Chemický objekt (1) 

 
Požiarne objekty (2) 

 
Veľký človek (1) 

 
Malý človek (1) 

 
Príklad objektu umiestneného na poli 

 
Malá sivá čiara vo vnútri sivej oblasti 

ukazuje umiestnenie/orientáciu herného 

objektu 

  



 

WRO 2022 – RoboMission Category - Junior 

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

5 

 
Príklad objektu umiestneného na poli 

 

Voda 
 

Na hasenie požiaru v miestnosti sa používajú vodné objekty. Je možné ich umiestniť na robota 

pred začiatkom jazdy. Vodné predmety sa musia zmestiť do maximálnej veľkosti robota.   

 

 
Vodné objekty (2) 

 
Vodné predmety v 

priestore štartu súťažného dňa 

(možno umiestniť na robota, nie je dovolené 

odstraňovať tieto predmety z hracieho poľa) 

 
Označovacie bloky 

 

Označovacie bloky sa používajú na označenie polohy osoby na pláne polohy. Existujú dva 

označovacie bloky, ktoré sú umiestnené na dvoch žltých štvorcoch vedľa mapy polohy. 

 

  
Počiatočná poloha označovacích blokov 
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Steny továrne 

 

Sú dve továrenské steny, jedna rovná a jedna krížová. Dve steny továrne sú umiestnené na 

sivých značkách v oblasti továrne.  

 

 
Krížová stena 

 
Rovná stena 

 
Počiatočná poloha steny na ihrisku 

 
Počiatočná poloha steny na ihrisku 

 

 
Prekážková stena 
 
Medzi dvoma oblasťami je prekážková stena, cez ktorú by mal robot prejsť. Nie je dovolené 

presúvať alebo poškodzovať túto stenu. 

 

 
Prekážková stena 

 
Počiatočná poloha steny na ihrisku 
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Prekážky 
 
Na ihrisku sú rôzne prekážky. Na križovatke A je umiestnených 15 samostatných zelených 
prvkov a na križovatke B sú umiestnené dve čiary po 14 modrých prvkov (spolu 28). 

 

 
Jeden prvok, kocka LEGO 2x4 

 
Jednotlivé modré prvky, kocka LEGO 2x4 

  

Zelené aj modré  kocky sú na ihrisku upevnené obojstrannou páskou. 

 
Dve štartovacie oblasti 
 
Na ihrisku sú dve oblasti štartu a cieľa. V deň súťaže sa rozhodne, v ktorej z dvoch oblastí má 

robot začať. Pred začiatkom behu musí robot úplne odštartovať v jednej štartovacej obasti 

(definovanej ako už bolo spomenuté), okolitá čiara nie je súčasťou štartovacieho priestoru. Na 

začiatku sa káble počítajú do maximálnej veľkosti robota, preto ich treba zahrnúť do oblasti 

štartu. 

 

Zhrnutie losovania 
 
V súťažný deň je miesto štartu vybrané náhodne. 
 
Na poli sú v každom kole náhodne umiestnené nasledujúce predmety: 

1. Objekty v továrni na sivých štvorcoch (max. jeden objekt na izbu). 
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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 plniť. 

 

4.1 Nájdenie a uhasenie požiaru 

Jednou z úloh záchranárskeho robota je identifikovať miesto požiaru v neznámej budove. 

Robot má identifikovať požiarne objekty v továrni a umiestniť jeden vodný objekt do každej 

zodpovedajúcej miestnosti. Body sa udeľujú, ak je vodný objekt v rovnakej miestnosti ako 

požiarny objekt. Počíta sa maximálne jeden vodný objekt na izbu. 

Záporné body sa udeľujú, ak je vodný objekt umiestnený v nesprávnej miestnosti. 

4.2 Presúvanie chemikálie z továrne 

Ďalšou úlohou záchranárskeho robota je identifikovať a prepraviť nebezpečný materiál. Najmä 

v prípade požiaru v budove je dôležité pozbierať chemikálie a vyniesť ich von. Úlohou robota 

je identifikovať chemický objekt a dopraviť ho do čierneho bezpečného úložiska. 

Body sa udeľujú, ak sa chemický predmet nachádza mimo továrne. Plný počet bodov sa 

udeľuje, ak je chemický predmet úplne v zabezpečenom skladovacom priestore. 

4.3 Nájdenie ľudí v továrni 

V prípade požiaru v budove je dôležité vedieť, kde sa v budove nachádzajú ľudia. Záchranný 

robot však nie je vyrobený na to, aby prevážal ľudí sám. Prepravu ľudí musia aj v súčasnosti 

vykonávať ľudia. 

Preto je úlohou robota identifikovať miestnosti s ľuďmi a priniesť tieto informácie operačnému 

tímu. Preto musí robot prejsť továrňou, identifikovať ľudí, zapamätať si miestnosti a označiť 

miestnosti pomocou označovacích blokov na mape umiestnenia na ľavej strane poľa. 

Plný počet bodov sa udeľuje, ak je označovací blok úplne v správnej miestnosti na mape 

polohy. 

 
4.4 Prechádzanie nerovným terénom 

Záchranárske roboty pracujú v neznámych a neistých prostrediach. To je dôvod, prečo musí 

robot prejsť aj cez nerovný terén na ihrisku. Tieto nerovnosti sú označené ako „Prechod A“ a 

„Prechod B“. 

Body sa udeľujú, ak robot úplne prejde oblasť označenú dvoma čiarami pred a po každom 

prekročení. Body sa udeľujú za každý prejazd. Rozhodca je zodpovedný za dohľad nad 

výsledkom tejto výzvy počas behu. 
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4.5 Parkovanie robota 

Na konci by sa mal robot vrátiť do oblasti štartu a cieľa, ktorá nebola oblasťou štartu. 

Body sa udeľujú iba vtedy, ak robot zaparkuje v tejto inej oblasti (nie v oblasti štartu) a celý 

podvozok robota je (pohľad zhora) v tejto oblasti (káble môžu byť mimo oblasti). 

4.6 Bonusové body a penalizácia 

Bonusové body budú udelené, ak sa steny v továrni neposunú alebo nepoškodia. Okrem toho 

budú udelené bonusové body za nepohybovanie ohňom a osobami v továrni. 

Za posunutie alebo poškodenie prekážkovej steny sa udeľujú trestné body.  
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5. Bodovanie 

Definície pre bodovanie 

 

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

 

Úloha Jeden Všetky 

Nájdenie a uhasenie ohňa 

Vodný objekt úplne v miestnosti s ohňom (počíta sa max. jeden 

vodný objekt na izbu) 

15 30 

Vodný predmet v miestnosti bez ohňa alebo viac vodných 

predmetov ako ohňa v miestnosti 

-3 -6 

Presunutie chemikálie z továrne 

Chemický predmet úplne mimo továrne (a nie v bezpečnom 
skladovacom priestore) 

 8 

Chemický predmet úplne vo vnútri bezpečného skladovacieho 
priestoru 

 12 

Nájdenie ľudí v továrni 

Označovací blok je úplne vo vnútri správneho štvorca, ktorý 
identifikuje osoby v továrni zodpovedajúcej farby 

19 38 

Prechádzanie nerovným terénom v továrni 

Úplné prekročenie „prechodu A“ alebo „prechodu B“, prejazd cez 
celú oblasť (označené dvoma čiarami pred a za). Body sa udeľujú 
za každý prechod, ak stena prekážky nebola posunutá alebo 
poškodená. 

15 30 

Parkovanie robota 

Robot sa zastaví v oblasti štartu a cieľa, ktorý nebol štartovacím 
miestom súťažného dňa 
(iba ak sú pridelené aj iné body, nie len bonusové) 

 13 

Bonusové body a penalty 

Za požiar a osobu, ktorý sa nepohne alebo nepoškodí 5 20 

Za továrenskú stenu, ktorá nie je posunutá alebo poškodená 6 12 

Za prekážkovú stenu, ktorá je posunutá alebo poškodená  -12 

Plný počet bodov  155 
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Bodovací hárok 

Názov tímu: _______________________                 Číslo kola: ______ 

Úloha Jeden Všetky # Spolu 

Nájdenie a uhasenie ohňa 

Vodný objekt úplne v miestnosti s ohňom (počíta sa 

max. jeden vodný objekt na izbu) 

15 30   

Vodný predmet v miestnosti bez ohňa alebo viac 

vodných predmetov ako ohňa v miestnosti 

-3 -6   

Presunutie chemikálie z továrne 

Chemický predmet úplne mimo továrne (a nie v 
bezpečnom skladovacom priestore) 

 8   

Chemický predmet úplne vo vnútri bezpečného 
skladovacieho priestoru 

 12   

Nájdenie ľudí v továrni 

Označovací blok je úplne vo vnútri správneho štvorca, 
ktorý identifikuje osoby v továrni zodpovedajúcej farby 

19 38   

Prechádzanie nerovným terénom v továrni 

Úplné prekročenie „prechodu A“ alebo „prechodu B“, 
prejazd cez celú oblasť (označené dvoma čiarami pred 
a za). Body sa udeľujú za každý prechod, ak stena 
prekážky nebola posunutá alebo poškodená. 

15 30   

Parkovanie robota 

Robot sa zastaví v oblasti štartu a cieľa, ktorý nebol 
štartovacím miestom súťažného dňa 
(iba ak sú pridelené aj iné body, nie len bonusové) 

 13   

Bonusové body a penalty 

Za požiar a osobu, ktorý sa nepohne alebo nepoškodí 5 20   

Za továrenskú stenu, ktorá nie je posunutá alebo 
poškodená 

6 12   

Za prekážkovú stenu, ktorá je posunutá alebo 
poškodená 

 -12   

Plný počet bodov za misie  155   

Pravidlo prekvapenia  

Celkový počet bodov za jazdu  

Čas v sekundách  

 
 

Podpis Tímu  Podpis rozhodcu 
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Interpretácia bodovania 

Vodný objekt úplne v miestnosti požiarneho objektu (počíta sa max. jeden vodný 
objekt na miestnosť) ➔ 15 bodov 

Vodný objekt v miestnosti bez ohňa alebo viac vodných objektov ako ohňa v 
miestnosti ➔ -3 body 

 

15 bodov 

 

0 bodov (vodný objekt nie je úplne v zelenej 
miestnosti) 

 

-3 body (vodný objekt v nesprávnej 
miestnosti) 

 

12 bodov (15 bodov za jeden vodný objekt, 
-3 za druhý v tej istej miestnosti) 

 

Chemický objekt mimo továrne (nie v bezpečnom úložisku) ➔ 8 bodov 

 

8 bodov 

 

0 bodov (v tomto prípade 
stále čiastočne v továrni / v 

bielej miestnosti) 
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Chemický objekt mimo továrne a vo vnútri bezpečného úložiska ➔ 12 bodov 

 

12 bodov 

 

12 bodov (je v poriadku, ak 
objekt nestojí) 

 

12 bodov (predmet sa iba 
dotýka úložného priestoru) 

 

0 bodov, čiastočne vonku. 

  

 

Označovací blok je úplne vo vnútri správneho štvorca, ktorý identifikuje osoby vo 
výrobnej miestnosti zodpovedajúcej farby ➔ 19 bodov každý 

Pre tento príklad bodovania boli osoby umiestnené v žltej a bielej miestnosti! 

 

38 bodov (2x 19 bodov) 

 

19 bodov (OK v bielej, žltá 
nie je v poriadku, pretože sa 

dotýka čiernej čiary) 

 

19 bodov, iba jeden je 
správny (biely blok) 
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Úplné prekročenie „Prejazdu A“ alebo „Prejazdu B“ je definované jazdou cez celú 

oblasť (označenú dvoma čiarami pred a za). Body sa udeľujú iba raz za oblasť 
prechodu a ak stena prekážky nebola posunutá alebo poškodená. ➔ 15 bodov 
každý 

 

Vysvetlenie: Dva prechody (A + B, zvýraznené svetločervenou a žltou farbou) sú 
ohraničené tmavosivými čiarami vľavo a vpravo. Celé oblasti A a B sa považujú za 
križovatky. Robot musí prejsť cez prechod úplne, aby získal body. 

Za túto úlohu rozhodca predelí body počas behu. V prípade, že robot ukončí beh 
počas / po prekročení, platí nasledujúce: 

 

15 bodov (robot prešiel, 
žiadne časti robota sa 

nedotýkajú oblasti prechodu 
alebo tmavosivých čiar) 

 

0 bodov (stále sa dotýka 
oblasti) 

 

 

  



 

WRO 2022 – RoboMission Category - Junior 

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

15 

Robot sa zastaví v oblasti štartu a cieľa, ktorá nebola začiatkom počas súťažného 
dňa (iba ak sú pridelené aj iné body, nie len bonus) ➔ 13 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. 

 

Požiar / osoba sa nepohla alebo nepoškodila ➔ 5 bodov za každý 

Poznámka: Rovnaké pravidlo platí pre všetky objekty v továrni. 

 

10 bodov (oheň + osoba) 

 

10 bodov (oheň + osoba, 
OK ak táto osoba sa 

presunula v sivej oblasti) 

 

5 bodov (oheň), modrá 
osoba je mimo sivej oblasti. 

 

5 bodov (oheň), modrá 
osoba je poškodená. 
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Stena továrne nie je posunutá alebo poškodená ➔ 6 bodov za každú 

Poznámka: Rovnaké pravidlo platí pre obe steny továrne. 

 

6 bodov 

 

6 bodov, presunutý vo vnútri 
sivej oblasti 

 

0 bodov, stena vonku 

 

0 bodov, stena vonku 

 

0 bodov, poškodená 

 

 

Prekážka, ktorá je posunutá alebo poškodená ➔ - 12 bodov 

Poznámka: Nie je dovolené posunúť alebo poškodzovať prekážkovú stenu, a to ani 
trochu. 

 

OK, žiadna pokuta 

 

-12 bodov, posunutá.  

 

-12 bodov, poškodená. 
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6. 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 štartovacej oblasti  

• Žiadne prekážky alebo iné / menej prekážok v oblastiach križovatky 

• Iba jedna osoba v továrni (a iba jeden označovací blok na mape miesta) 
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DRUHÁ ČASŤ – MONTÁŽ HRACÍCH OBJEKTOV 

Chemický objekt (1x) 
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Požiarny objekt (2x) 

 



 

WRO 2022 – RoboMission Category - Junior 

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

21 

 

  



 

WRO 2022 – RoboMission Category - Junior 

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

22 

Označovací blok (2x) 

 

  



 

WRO 2022 – RoboMission Category - Junior 

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

23 

Veľká osoba (1x) 
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Prekážková stena (1x) 
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Stena krížová (1x) 
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Stena rovná (1x) 
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