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1. Uvod 

 

Gozdni požari se v Kanadi pojavljajo vsako leto. Požari redno uničujejo velike gozdne površine. 

Občasno lahko zaidejo celo v bližino vasi, zato je tamkajšnje prebivalce potrebno reševati na 

varna območja. Požari se zanetijo in razširjajo v vročem in suhem vremenu. Podnebne 

spremembe povzročajo, da so poletja vse daljša in še bolj suha. Kanada ima opravka z 

naraščajočo nevarnostjo. 

 

 
Fotografije iz: https://wildfiretoday.com/2015/12/11/firefighting-robots/ and 

https://autonomicvehicles.eu/2018/11/01/autonomous-robot-planting-trees-assist-environmental-protection/ 

 

Letos je vaš izziv izdelati robota, ki lahko gasi požare in rešuje ljudi na varna območja. 

Poleg tega mora robot tudi saditi nova drevesa, ki bodo nadomestila zgorela. 

https://wildfiretoday.com/2015/12/11/firefighting-robots/
https://autonomicvehicles.eu/2018/11/01/autonomous-robot-planting-trees-assist-environmental-protection/
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2. Igralno polje 

Naslednja slika prikazuje igralno polje z različnimi območji.  

 

Če je miza večja od igralne podloge, bo le-ta centrirana v vseh smereh. Morebiten prostor med 

podlogo in zidom se šteje proti prostoru na podlogi.  

Za več podatkov o specifikacijah mize in igralne podloge preverite 4. pravilo Splošnih 

pravil za Redno kategorijo SOR. Datoteka za tiskanje podloge in PDF z natančnimi merami 

sta dostopna na www.wro-association.org.  

 
Informacije o štartnem položaju: 

Robot mora štartati iz enega od štirih začetnih območij znotraj zelene/modre črte. 

 
 
 

http://www.wro-association.org/


 

WRO 2020 - Redna kategorija - WeDo 

Svetovna olimpijada robotov in logotip WRO sta blagovni znamki Zveze svetovne olimpijade robotov (World Robot 
Olympiad Association Ltd.).  
© 2020 World Robot Olympiad Association Ltd.                 4 

3. Igralni predmeti, postavitev, naključna izbira 

 

4 Ljudje 

 

Na igralnem polju so štirje ljudje, ki jih 

predstavljajo štiri različno obarvane LEGO 

figurice. Ti štirje ljudje so postavljeni v štiri 

kroge območja nevarnosti, po eden v vsakem 

krogu. Ljudje stojijo v krogih območja 

nevarnosti in so usmerjeni glede na kvadrat v 

krogu. 

  

6 Vedra z vodo 

 

Na dveh območjih z vodnimi rezervoarji 

obstaja šest veder z vodo, po tri na vsakem 

območju. Vedra z vodo se nahajajo znotraj 

območij, ne glede na njihovo lokacijo in 

usmeritev.  

  

4 Mlada drevesa 

 

Na dveh varnih območjih stojijo štiri mlada 

drevesa, po dve na vsakem območju. Mlada 

drevesa stojijo znotraj območij, ne glede na 

njihovo lokacijo in usmeritev.  
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2 Velika zgorela drevesa 

 

Dve veliki zgoreli drevesi sta postavljeni na 

dva sredinska črna kvadrata med modrima 

kvadratoma.    

 

4 Majhna zgorela drevesa 

 

Štiri majhna zgorela drevesa so postavljena 

na zunanje položaje na črnih kvadratih.  

 

 

 

 

Štiri zgorela drevesa: Ni pomembno, če se zgorelo drevo ali ogenj potisne iz njegovega 

izvirnega položaja, ali če se prevrneta. Postaneta oviri na igralnem polju, ki ju lahko premakne 

le robot. 

2 Požari 

 

Požar je izbruhnil na dveh mestih na igralnem 

polju. Ogenj predstavljata dva LEGO 

elementa, ki sta postavljena v dve pravokotni 

oranžni oznaki pred dvema modrima 

krogoma. 
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4. Naloge robota  

Za boljše razumevanje bodo naloge predstavljene v več razdelkih.  

Vsaka ekipa se lahko odloči, v kakšnem vrstnem redu bo naloge izvajala. 

4.1 Reševanje ljudi 

Štiri ljudi je potrebno rešiti tako, da jih robot prepelje iz nevarnega območja na eno od varnih 

območij. Oseba je pravilno rešena na varno območje, če je postavljena povsem znotraj varnega 

območja. 

4.2 Prevoz veder z vodo 

Robot mora štiri od šestih veder z vodo prepeljati z dveh območij z vodnimi rezervoarji na štiri 

območja gašenja požara, po eno vedro za vsako območje. Vedro z vodo se pravilno prepelje na 

območje gašenja požara, če je postavljeno povsem znotraj tega območja.  

Ko so štiri vedra z vodo pravilno postavljena na štiri območja gašenja požara, se oba požara 

odstranita z igralne mize. 

Vsaj med enim prevozom vedra z vodo mora robot oddajati ponavljajoč zvok prelivanja vode in 

pokazati sliko požara na zaslonu naprave, ki ga krmili. 

4.3 Sajenje dreves 

Vsako od štirih mladih dreves mora robot prepeljati z dveh varnih območij na območje za 

pogozdovanje.  

4.4 Parkiranje robota 

Robot mora svojo vožnjo končati na parkirišču. 
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5. Specifična pravila igre za WeDo in splošna pravila 

Za tekmovanje WeDo veljajo običajna splošna pravila Redne kategorije SOR. Obstajajo tudi 

določena specifična pravila za starostno skupino WeDo. Ta specifična pravila so navedena v 

nadaljevanju: 

 

Specifična pravila o materialu 

 

1. Krmilniki, motorji in senzorji, uporabljeni za izdelavo robota WeDo, morajo biti iz kompleta 

LEGO Education WeDo 2.0 Core Set. Dovoljeno je poljubno število in kombinacije 

krmilnikov (Smarthubs), motorjev in senzorjev. Pri izdelavi robota se lahko uporabijo kateri 

koli neelektrični/nedigitalni elementi blagovne znamke LEGO. 

Specifična pravila o igri 

2. Med poizkusom se lahko robot premika/upravlja avtonomno s programiranim krmiljenjem 

ali z daljinskim upravljanjem, lahko pa tudi s kombinacijo obeh načinov. Roboti se lahko 

krmilijo s katero koli skladno napravo, ki uporablja programsko napravo skladno z WeDo 

2.0, ali z daljinskim krmilnikom, izdelanim iz elementov WeDo 2.0. 

3. Med poizkusom se lahko ekipa dotika/prime robota, ko se njegov del, npr. kolo, dotakne 

temeljnega območja.  

4. Med poizkusom lahko ekipa premika robota iz enega izhodiščnega območja v drugo. 

Premika lahko zgolj robota, ne pa igralnih predmetov.  

5. Med poizkusom se člani ekip ne smejo: 

• Dotikati igralnih predmetov izven izhodiščnih območij. Če se ekipa dotakne 

igralnega predmeta izven izhodiščnega območja, bo sodnik postavil dotaknjeni 

predmet na polje, kjer se je nahajal, in v stanje, v katerem se je nahajal, ko se ga 

je ekipa dotaknila.  

• Dotikati robota, razen če se robot dotika izhodiščnega položaja. Če se ekipa 

dotakne robota, ki se ne dotika izhodiščnega območja, bo sodnik robota postavil v 

najbližje izhodiščno območje.  

6. Naloga je končana, ko se: 

• Robot premakne na parkirišče in se zaustavi, njegova šasija pa je povsem znotraj 

tega območja (kabli so lahko izven območja), in ko ekipa obvesti sodnika, da je 

robot končal z nalogo.  

• Član ekipa zavpije »STOP« in se robot ne premakne več.  
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• Mine 2-minutna časovna omejitev. 

Specifična pravila o tekmovanju 

7. Nacionalni organizator določi obliko tekmovanja WeDo in to sporoči udeležencem. 

Upoštevajte, da je tekmovalni dan za naše najmlajše namenjen zabavi. Prav tako je 

pomembno, da imajo vse ekipe enako število poizkusov za rešitev izziva.  

8. SOR svetuje nacionalnim organizatorjem, naj tekmovanju dodajo enega ali več nalog 

presenečenja. To poveča ustvarjalnost ekip. Nalogo presenečenja se lahko doda uradni 

nalogi, vendar pa SOR svetuje, da naj bodo to samostojne naloge, ki jih je potrebno 

opraviti v ločenem poizkusu. Igralni predmeti in igralno polje bodo isti kot na oceni 

igralnega polja. Za naloge presenečenja lahko podelite do 50 točk.  

9. Ekipe lahko robote WeDo na tekmovanje prinesejo sestavljene. Robotov jim ji potrebno 

sestavljati na dan tekmovanja.  

 

Tu je primer tekmovalnega dne: 

Upoštevajte, da nacionalni organizatorji sami odločajo o razporedu in urnikih v posameznih 

državah! 

a) Otvoritvena prireditev: 15 min – 30 min  

b) Čas za preverjanje in preizkus: 120 min – 180 min: V tem času lahko ekipe preizkusijo 

svoje robote in opravijo uradne vožnje (npr. 3 vožnje na ekipo).  

c) Kosilo/zajtrk: 30 min – 60 min  

d) Izziv(i) naloge presenečenja: 80 min – 120 min: V tem času lahko ekipe opravijo eno ali 

več nalog presenečenj in s tem dobijo dodatne točke.  
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6. Ocenjevanje 

Skupno ocenjevanje ekip temelji na seštevku dveh ocen: 

 

• Ocena igralnega polja: do 150 točk se doseže kot je opisano v spodnji tabeli.   

• Ocena nalog presenečenja: do 50 točk se doseže, ko ekipa opravi dodatne naloge na 

igralnem polju.  

 

Ocena igralnega polja 

 

Naloge Vsak Skupaj 

Reševanje ljudi 

Robot osebo odpelje povsem izven območja nevarnosti. 5 20 

Oseba je povsem v enem od dveh varnih območij.  5 20 

Oseba je povsem na območju za pogozdovanje. 3 12 

Prevoz veder z vodo 

Vedra z vodo so povsem na območju gašenja požarov, po eno na 
vsakem območju. Za vsako naslednjo dostavo se dobi več točk: eno 
vedro je vredno 5 točk, dve 15 točk, tri 30 točk in štiri 50 točk. 

1 = 5 
2 = 15 
3 = 30 
4 = 50 

50 

Vsaj enkrat med prevozom veder z vodo mora robot oddajati zvoke 
žuborenja vode in slika požara se mora prikazovati na zaslonu 
naprave, ki krmili robota. 

 10 

Sajenje dreves 

Robot mlado drevo premakne povsem izven varnega območja. 5 20 

Mlado drevo je povsem na območju pogozdovanja. 5 20 

Parkiranje robota 

Robot se povsem zaustavi na parkirišču 
(te točke se dobi zgolj, če so podeljene druge točke). 

 10 

Pridobivanje dodatnih točk in izogibanje kaznim 

Če se ekipa nedovoljeno dotakne robota ali igralnega predmeta, se od 

ocene odšteje kazen 1 točke, razen če ocena s tem postane negativna. 

-1  

Najvišja ocena  150 
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Ocenjevalni list 

Naziv ekipe: _______________________                 Krog: ______ 

Naloge Vsak Največ # Skupaj 

Reševanje ljudi   

Robot osebo odpelje povsem izven območja nevarnosti. 5 20   

Oseba je povsem v enem od dveh varnih območij.  5 20   

Oseba je povsem na območju za pogozdovanje. 3 12   

Prevoz veder z vodo   

Vedra z vodo so povsem na območju gašenja požarov, po eno 
na vsakem območju. Za vsako naslednjo dostavo se dobi več 
točk: eno vedro je vredno 5 točk, dve 15 točk, tri 30 točk in štiri 
50 točk. 

1 = 5 
2 = 15 
3 = 30 
4 = 50 

50   

Vsaj enkrat med prevozom veder z vodo mora robot oddajati 
zvoke žuborenja vode in slika požara se mora prikazovati na 
zaslonu naprave, ki krmili robota. 

 10   

Sajenje dreves   

Robot mlado drevo premakne povsem izven varnega območja. 5 20   

Mlado drevo je povsem na območju pogozdovanja. 5 20   

Parkiranje robota   

Robot se povsem zaustavi na parkirišču 
(te točke se dobi zgolj, če so podeljene druge točke). 

 10   

Pridobivanje dodatnih točk in izogibanje kaznim   

Če se ekipa nedovoljeno dotakne robota ali igralnega predmeta, 

se od ocene odšteje kazen 1 točke, razen če ocena s tem 

postane negativna. 

-1    

Skupna ocena igre  150   

Pravilo presenečenja  

Najvišja ocena v tem krogu  

Čas v sekundah  

 

Podpis ekipe  Podpis sodnika 
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Primeri za nalogo presenečenja 

Naslednje besedilo vsebuje primere za naloge presenečenja na tekmovanju WeDo. Nacionalni 

organizatorji lahko izbirajo druge naloge presenečenja v svoji državi, ki se lahko pripravijo tudi na 

mednarodnih dogodkih SOR.  

Izhodišče je enaka igralna podloga in enaki igralni predmeti kot pri izzivu Redne kategorije WeDo. 

Tako kot pri izzivu Redne kategorije WeDo se lahko robot samostojno premika/upravlja s 

programiranim krmiljenjem ali daljinsko, ali s kombinacijo teh dve načinov.  

Skupna ideja pri nalogah presenečenja je, da bo ekipa, ki robota upravlja samostojno, dobila več 

točk kot ekipa, ki v katerem koli trenutku med poizkusom uporablja daljinsko upravljanje (glej 

vzorčni ocenjevalni list) 

1. naloga:  

Na igralno podlogo se postavi zgolj šest zgorelih dreves. Začnite na enem od izhodiščnih območij 

in zgorela drevesa prepeljite na območje z rezervoarjem vode. 15 točk se podeli za veliko drevo, 

10 točk pa za majhno drevo. 

2. naloga:  

Na igralni podlogi so zgolj štiri osebe. Začnite na enem od izhodiščnih območij in dve od štirih 

oseb prepeljite na isto varno območje. Za dve osebi na istem varnem območju se podeli 15 točk, 

za eno osebo na varnem območju pa 10 točk. 

3. naloga: 

V enem od območij z vodnim rezervoarjem na igralni podlogi se nahajajo zgolj tri vedra z vodo, 

mlado drevo pa je postavljeno na območju za pogozdovanje. Tri vedra z vodo je potrebno 

prepeljati na območje za pogozdovanje. Robot mora štartati na tistem območju z vodnim 

rezervoarjem, kjer se nahajajo tri vedra z vodo. Preden se robot premakne se mora predvajati 

zvok žuborenja vode. Robot se mora premakniti tako, da pred senzorjem gibanja pomahate z 

roko. Medtem, ko robot prevaža vedra z vodo, se mora še vedno predvajati zvok žuborenja vode. 

Ko je robot povsem znotraj območja za pogozdovanje, se lahko zvok ročno izklopi. 
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Ocena nalog presenečenja 

Naloge Samostojno upravljanje  Daljinsko upravljanje 

1. naloga, veliko drevo na območju 

rezervoarja z vodo 

15 10 

1. naloga, majhno drevo na območju 

rezervoarja z vodo 

10 5 

2. naloga, dve osebi na istem varnem 

območju 

15 10 

2. naloga, ena oseba na varnem območju 10 5 

3. naloga, tri vedra z vodo na območju 

pogozdovanja, predvaja se zvok 

žuborenja vode in robot štarta po zamahu 

z roko. 

20 10 

Najvišja ocena 50  

Najvišja ocena na dan tekmovanja 

Naloge Skupaj 

Ocena igralnega polja 150 

Ocena nalog presenečenja 50 

Najvišja ocena 200 

 
Primer določanja končnega vrstnega reda 
 

- Najboljša vožnja jutra / izvirnega izziva 
- Najboljša vožnja popoldneva / naloge presenečenja 
- 2. najboljša vožnja izvirnega izziva 
- 2. najboljša vožnja naloge presenečenja 
- Najboljši čas štirih zgornjih voženj 
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7. Sestavljanje igralnih predmetov 
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