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1. Uvod 

Snežni vihar je zadel mesto, ki ni nikoli doživelo zimskih razmer. Njegovi prebivalci niso 

pripravljeni na takšen dogodek - vozila so obtičala na ulicah in ceste so spolzke zaradi ledu. 

Mestne oblasti so poklicale vašo Podnebno ekipo, da vzpostavi normalne razmere.  

Letos je naloga Mlajše (Junior) kategorije zasnovati robota, ki bo pomagal vzpostaviti 

normalne razmere. Vaš robot bo moral odstranjevati sneg in dva obtičala avtomobila ter 

potresati abraziven material po določenih ulicah. Bodite previdni - pri tem ne smete 

poškodovati nobenega drevesa.  
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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: 

 

Obstajata dve štartni območji (eno v spodnjem levem in drugo v zgornjem desnem kotu). Pred 

vsakim krogom se štartno območje izbere naključno in bo enako za vse ekipe v tem krogu. Pred 

začetkom tekmovalnega kroga mora robot štartati povsem znotraj enega štartnega območja 

(določeno zgoraj), pri čemer obdajajoča črta ni vključena v štartno območje. Na štartu se tudi kabli 

prištevajo k največji velikosti robota, zato jih je potrebno vključiti na štartno območje.  

http://www.wro-association.org/
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3. Binarna koda  

Mesto ima štiri ulice (modro, zeleno, rumeno in rdečo). Z dveh ulic morate odstraniti sneg in dve 

vozili. Po drugih dveh ulicah pa morate raztresti abraziven material in se pri tem izogibati 

parkiranim vozilom. Sistem obveščanja vam bo povedal, kaj morate storiti na posamezni ulici.  

 

Na začetku morajo roboti prebrati binarno kodo, ki robotu pove, kaj mora storiti. Binarna koda 

uporablja dva bita za vsako ulico, za določanje, ali je potrebno odstraniti sneg ali pa posuti 

abraziven material. Vsak bit je 0 (črna) ali 1 (bela). Ozadje ključa je črno, kar pomeni same ničle. 

Dve beli LEGO kocki bosta naključno postavljeni na binarni kodi poleg štartnega območja 

robota.  

 

Koda Dejanje na določeni ulici 

0-0 Odstrani sneg 

0-1 Posipaj moder abraziven material 

1-0 Posipaj črn abraziven material 

1-1 (Se ne uporablja) 

 

 
 

Vedno bosta dve ulici, s katerih je potrebno odstraniti sneg, in dve ulici, po katerih je potrebno 
posuti abraziven material. V tem primeru binarna koda kaže: 

• Sneg je potrebno odstraniti z modre in rumene ulice. S teh ulic je potrebno odstraniti tudi 

avtomobile (glej podrobnosti v nalogah). 

• Moder abraziven material je potrebno posuti po zeleni ulici. 

• Črn abraziven material je potrebno posuti po rdeči ulici. 
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4. Igralni predmeti, postavitev, naključna izbira  

 

Beli LEGO kocki 

 

 
Dve beli LEGO kocki predstavljata binarno 

kodo 

 

 

 

Dve beli LEGO kocki bosta naključno 

vstavljeni v ključ za dokončanje binarne kode 

- glej 4. stran. Kocki ne bosta postavljeni na 

enako barvo (največ ena na eno barvo ulice).  

 

Sneg 

 

 
Sneg predstavlja 12 belih LEGO kock 2 x 4. 

 
Sneg se nahaja na določenih delih tistih ulic, ki 

jih je potrebno očistiti (0-0 v binarni kodi, 6 

kock na ulico).  
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Drevesa 

 

Vzdolž ulic so zrasla 3 drevesa, ki se jih ne sme premakniti ali poškodovati. Na voljo so trije 

različni modeli dreves – A, B in C. Nacionalni organizator v vsaki državi se samostojno odloči, 

kateri model ali modeli bodo uporabljeni na lokalnih tekmovanjih.   

 

 
Model A 

 
Model B 

 
Model C 

 

Drevesa so postavljena na temnosivih poljih znotraj drevesnih območij. 
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Vozila 

 

Na ulicah so 4 vozila, po eno na ulico. Na voljo so trije različni modeli avtomobilov – A, B in C. 

Nacionalni organizator v vsaki državi se samostojno odloči, kateri model ali modeli bodo 

uporabljeni na lokalnih tekmovanjih. 

 

 
Model A 

 
Model B 

 
Model C 

 

 
Vozila so naključno razpostavljena na eni od 

treh možnih lokacij, po eno na ulico, pri 

čemer je sprednji del avtomobila usmerjen v 

smeri znaka za avto na podlogi. 
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Dozirniki abrazivnega materiala 

 

 
Na polju sta dva dozirnika. 

 
Dva dozirnika za abraziven material se 

nahajata na ustreznem območju na 

črnih/modrih površinah znotraj svetlosivih polj.  

 
Abraziven material pada iz dozirnika ob 

pritisku na vzvod. 

Opomba: Za izdelavo dozirnika 

abrazivnega materiala se uporabljajo deli 

kompleta EV3, poleg kompleta kock SOR.  

 

Preverite navodila za gradnjo na koncu 

tega dokumenta. 

 

Abraziven material 

 

V dozirnikih sta na voljo dve vrsti abrazivnega materiala: 4 kosi iz mineralnega gramoza (modra) 

in 4 kosi iz lesenih sekancev (črna), kar je bolj vzdržna in okolju prijaznejša oblika. Na začetku 

se modri kosi naložijo v modri dozirnik, črni kosi pa v črni dozirnik.   

 

 
Modri abraziven material (mineralni gramoz) 

 
Črni abraziven material (leseni sekanci) 
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Robovi 

 

Zaradi slabega vremena so črte na nekaterih cestah slabo vidne. Na voljo je 6 robov. kot pomoč 

pri vodenju robota. Robovi niso pritrjeni na površino. 

 

 
6 robov, 3 rdeči, 3 rumeni 

 
Robovi so postavljeni na območja med 

ulicami – rumen zid na rumeno oznako, rdeč 

zid pa na rdečo oznako. 

 
Pravilna postavitev rumenega roba. 

 
Pravilna postavitev rdečega roba. 

 

 

Dvignjeno skladišče snega 

 

 
Dvignjeno skladišče snega. 

 
Dvignjeno skladišče snega je postavljeno na 

rdeče oznake na ustreznem območju. 
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5. Naloge robota  

Za boljše razumevanje bodo naloge predstavljene v več razdelkih.  

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

5.1 Odstranjevanje in prevažanje snega v skladišče 

Sneg je potrebno odstraniti z določenih ulic (tiste s kodo 0-0) in prepeljati v skladišče. Popolne 

točke so podeljene, če se sneg dvigne in spusti v dvignjeno skladišče. 

5.2 Posipanje abrazivnega materiala 

Abraziven material je potrebno posuti po naslednjih ulicah: 

• Modri abraziven material po ulici s kodo 0-1. 

• Črni abraziven material po ulici s kodo 1-0. 

 

Material je potrebno enakomerno posuti po ulici, tako da se vsaj en kos materiala dotika vsakega 

dela ulice. Ulice delijo barvne črte, vsaka ulica ima tri dele. Točke se podelijo za zgolj en del 

abrazivnega materiala na posameznem delu ulice (vključno z delom z najvišjim številom točk).  

5.3 Vleka avtomobilov na parkirišče 

Na vsaki od štirih ulic je po eno vozilo.  

Z ulic, kjer je potrebno odstraniti sneg (koda 0-0), se mora vozila odvleči do parkirišča. Vozil na 

drugih dveh ulicah ni dovoljeno premikati ali poškodovati.  

5.4 Parkiranje robota 

Naloge je opravljena, ko se robot vrne na enega od obeh štartnih območij in se zaustavi, pri čemer 

mora biti njegova šasija povsem (pogled od zgoraj) znotraj štartnega območja (kabli lahko štrlijo 

ven). 

5.5 Pridobivanje dodatnih točk in izogibanje kaznim  

Dodatne točke bodo podeljene za robove, vozila in dozirnike abrazivnega materiala, ki niso 

premaknjeni ali poškodovani. Kazni se dodelijo za premaknjena ali poškodovana drevesa. 

Drevesa so premaknjena, če se dotikajo zunanjosti svetlosivega kvadrata. Kazni nikoli ne 

pomenijo negativnega rezultata (glej Splošna pravila).  
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6. Ocenjevanje 

Določbe za ocenjevanje 

• »Povsem« pomeni, da se igralni predmet dotika le ustreznega območja (ne pa tudi črne 

črte). »Delno« pomeni, da se igralni predmet območja dotika z vsaj enim delom. 

• Prosimo, upoštevajte: Za vsako območje ulice se šteje zgolj en kos abrazivnega 

materiala (tisti z največjim številom točk). 

 

Naloge Vsak Skupaj 

Odstranjevanje in prevoz snega v skladišče  

Element snega v rdečem pravokotnem polju, v dvignjenem skladišču snega 

in samo skladišče ni poškodovano. 

5 60 

Element snega je popolnoma na območju skladišča snega, ne pa v samem 

skladišču. 

3 36 

Posipavanje z abrazivnim materialom 

Ulično območje 1-0 v stiku s 

• črnim abrazivnim materialom 

 

9 

 

27 

• modrim abrazivnim materialom 4 12 

Ulično območje 0-1 v stiku z 

• modrim abrazivnim materialom 

 

9 

 

27 

• črnim abrazivnim materialom 4 12 

Vleka vozil na parkirišče 

Vozilo je povsem na območju parkirišča 20 40 

Vozilo je delno na območju parkirišča 15 30 

Parkiranje robota 

Robot se povsem zaustavi v katerem koli od štartnih in ciljnih območij. 
(le, če so dodeljene druge točke, ne dodatne) 

14 14 

Pridobivanje dodatnih točk in izogibanje kaznim 

Rob ni premaknjen/poškodovan 2 12 

Dozirnik ni premaknjen/poškodovan 4 8 

Vozila na ulicah z 0-1 ali 1-0 niso premaknjena (se ne dotikajo več okvirja 
začetnega položaja) / poškodovana 

6 12 

Drevo premaknjeno (dotika se notranjosti svetlosivega kvadrata) ali 
poškodovano (vsaj en kos je polomljen).  

-8  -24 

Najvišja ocena  200 
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Ocenjevalni list 
 

Naziv ekipe: _______________________                 Krog: ______ 

 
Naloge Vsak Največ # Skupaj 

Odstranjevanje in prevoz snega v skladišče    

Element snega v rdečem pravokotnem polju, v dvignjenem 

skladišču snega in samo skladišče ni poškodovano. 

5 60   

Element snega je popolnoma na območju skladišča snega, ne 

pa v samem skladišču. 

3 36   

Posipavanje z abrazivnim materialom   

Ulično območje 1-0 v stiku s 

• črnim abrazivnim materialom 

 

9 

 

27 

  

• modrim abrazivnim materialom 4 12   

Ulično območje 0-1 v stiku z 

• modrim abrazivnim materialom 

 

9 

 

27 

  

• črnim abrazivnim materialom 4 12   

Vleka vozil na parkirišče   

Vozilo je povsem na območju parkirišča 20 40   

Vozilo je delno na območju parkirišča 15 30   

Parkiranje robota   

Robot se povsem zaustavi v katerem koli od štartnih in ciljnih 
območij. 
(le, če so dodeljene druge točke, ne dodatne) 

14 14   

Pridobivanje dodatnih točk in izogibanje kaznim   

Rob ni premaknjen / poškodovan 2 12   

Dozirnik ni premaknjen / poškodovan 4 8   

Vozila na ulicah z 0-1 ali 1-0 niso premaknjena (se ne dotikajo 
več okvirja začetnega položaja) / poškodovana 

6 12   

Drevo premaknjeno (dotika se notranjosti svetlosivega kvadrata) 
ali poškodovano (vsaj en kos je polomljen).  

-8  -24   

Skupna ocena  200   

Pravilo presenečenja  

Najvišja ocena v tem krogu  
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Čas v sekundah  

 

Podpis ekipe  Podpis sodnika 

Tolmačenje ocenjevanja 

Element snega v rdečem pravokotnem območju, v dvignjenem skladišču snega, ki ni 
poškodovan  5 točk 

 

3 elementi snega, 15 točk 

 

3 elementi snega so povsem 
znotraj, eden (tisti na robu) ni 

povsem znotraj rdečega 
pravokotnega območja: 3x5 + 

1x3 = 18 točk.  

 

Če je miza večja od igralne 
podloge, se lahko dvignjeno 
skladišče snega prestavi ob 
zid, saj je to dovoljeno. Še 

vedno 15 točk. 

 

Dovoljeno je premakniti 
dvignjeno skladišče snega na 
zeleno območje, vendar mora 
biti povsem znotraj zelenega 

območja. 

 

Skladišče snega je 
premaknjeno, en element 

snega je še vedno na rdečem 
območju (1 x 5 točk), dva pa 
sta zunaj / nista povsem na 

rdečem območju (2 x 3 
točke). 

  

Tu je skladišče snega 
premaknjeno in le dva 
elementa sta na zelenem 
območju, nobeden pa ni 
povsem na rdečem območju. 
V tem primeru:  
2 x 3 = 6 točk. 

Element snega na območju skladišču snega, a ne v samem skladišču  3 točke  
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5 elementov snega na 
zelenem območju (ne glede 
na to, ali ležijo na spodnji 

strani ali ne): 15 točk. 

 

4 elementi snega na zelenem 
območju. 5. element ni 
povsem znotraj polja. 

 

 

Zelena črta tudi pripada temu 
območju. Tu je 5. element 
povsem znotraj polja, ker se 
ne dotika črne črte.  

 

Posipanje abrazivnega materiala 

 
Za črni in modri abrazivni material prikazujemo po en primer na ulico. Ocenjevanje poteka enako 
za ulične odseke 0-1 ali 1-0.  

 
V tem primeru je modra ulica tipa 1-0. Potrebno je posipati črni abrazivni material (9 točk), modri 
abrazivni material pa se lahko posipa za 4 točke na kos. Vsak ulica ima 3 odseke, ki jih ločuje 
barvna črta na ulici. Glej primer za odseke 1, 2 in 3 na naslednji fotografiji.  

 
Vsi štirje abrazivni materiali ležijo na 

ODSEKU 1. ulice: 

9 točk 

 
Tu črni abrazivni material leži v VSAKEM 

ODSEKU: 

3 x 9 točk = 27 točk 
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V tem primeru modri abrazivni material NE 

šteje, šteje največ en del (tisti z največjim 

številom točk). V tem primeru:  

3x9 točk = 27 točk (črna). 

 
Tu imamo 2 odseka s črnim abrazivnim 

materialom in enega z modrim abrazivnim 

materialom. V tem primeru dobite: 

2x9 + 1x4 = 22 točk. 

  

 
V tem primeru se material dotika zgolj levega 

odseka. 

 
V tem primeru se material dotika obeh 

odsekov, a šteje le za en odsek. Štel bo za 

odsek, ki prinese največ točk. 
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V redu je tudi, če material ne leži popolnoma 

znotraj ulice, vendar se mora ulice vsaj 

dotikati. 

 
V tem primeru je material še vedno znotraj 

modre ulice (modra črta je odločilna pri 

pogledu od zgoraj). 

 
V tem primeru je material izven modre ulice in 

NE šteje. 

 

Vozilo se nahaja povsem na parkirišču  20 točk 

 

Obe vozili sta povsem na 
parkirišču. 

 

Vozilo znotraj območja 
(modra črta je del območja). 

 

Vozilo je lahko tudi obrnjeno 
na stran.  

Vozilo se delno nahaja na parkirišču  15 točk 

 

Eno vozilo je povsem, drugo 
pa delno na območju. 

 

Vozilo je delno znotraj 
območja. 

 

Robot se povsem zaustavi na katerem koli štartnem in ciljnem območju  14 točk 
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Vsi deli robota so povsem 
znotraj štartnega/ciljnega 

območja.  

 

Vsi sestavni deli robota so 
povsem znotraj, le kabli so 

zunaj. To je še vedno v redu. 

 

Ni točk, če sestavni deli 
robota niso povsem znotraj 
štartnega/ciljnega območja. 
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Rob ni premaknjen / poškodovan  2 točki 

 

Ni premaknjen, 2 točki 

 

Premaknjen, a znotraj 
svetlosivega območja, kar je 

v redu. 2 točki. 

 

Premaknjen izven 
svetlosivega območja, 0 točk. 

 

Poškodovan, 0 točk. 

  

Dozirnik ni premaknjen / poškodovan  4 točke 

 

Ni premaknjen, vsak po 4 
točke. 

 

Premaknjen, a znotraj 
svetlosivega območja, kar je 

v redu. 4 točke. 

 

Premaknjen izven 
svetlosivega območja, 0 točk. 

 

Poškodovan, 0 točk. 
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Vozilo na ulicah s kodo 0-1 ali 1-0 ni premaknjeno (ne dotika se več okvirja začetnega 
položaja) / poškodovano  6 točk 

 

Ni premaknjeno. 6 točk. 

 

Premaknjeno, a se še vedno 
dotika štartnega položaja na 
sivem pravokotniku. 6 točk. 

 

Premaknjeno izven polja. 0 
točk. 

 

Poškodovano. 0 točk. 

  

 
Drevo premaknjeno ali poškodovano  -8 točk 

 

Premaknjeno, a znotraj 
svetlosivega območja, kar je 

v redu. 

 

Od zunaj se dotika 
svetlosivega območja, - 8 

točk. 

 

Poškodovano, - 8 točk. 
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7. Lokalna, regionalna in mednarodna tekmovanja 

 
Tekmovanja Svetovne olimpijade robotov se odvijajo v 80 državah po svetu, ekipe iz posameznih 
držav pa pričakujejo različne ravni zahtevnosti. Izziv, ki je opisan v tem dokumentu, se bo 
uporabljal za mednarodne dogodke Svetovne olimpijade robotov.  
 
Svetovna olimpijada robotov meni, da bi morali imeti vsi udeleženci dobre izkušnje s 
tekmovanjem. Ekipe z manjšimi izkušnjami bi morale imeti ravno tako možnost osvajanja točk in 
uspeha. To vzpostavlja zaupanje v njihove zmožnosti obvladovanja tehničnih veščin, kar je 
pomembno za njihove prihodnje izbire v izobraževanju. 
 
V vsaki državi se lahko naši Nacionalni organizatorji odločijo za lažje izzive na lokalnih, 
regionalnih in/ali državnih dogodkih. Izbirajo lahko sami, glede na specifične situacije. Tu 
navajamo nekaj idej, z namenom olajšanja izzivov. 
 
Ideje za poenostavitve: 

• Binarno kodo se lahko zamenja z barvno kodo. Postavljene ne bodo le bele kocke, 
ampak večbarvne, z naslednjimi pomeni: 

o Modra: Posipajte modri abrazivni material na tej ulici. 
o Črna: Posipajte črni abrazivni material na tej ulici. 
o 2 x bela: Odstranite sneg na teh ulicah.  

• Štartno območje je vedno v spodnjem levem delu.  

• Uporablja se le eno vrsto abrazivnega materiala, ki se ga lahko posipa na obeh 
poledenelih ulicah. 

 
Posebni pogoji na mednarodnem finalu 
 
Za mednarodni finale Svetovne olimpijade robotov bo nekaj posebnih pogojev: 
 

• Drevesa: Na mednarodnem finalu je model lahko drugačen, a ne sme presegati 10 cm x 
10 cm x 10 cm. 

 

• Vozila: Na mednarodnem finalu je model lahko drugačen, a ne sme presegati 10 cm x 7 
cm x 6 cm (dolžina x širina x višina). 

 
Država gostiteljica bo o teh 3D elementih tekmovalne ekipe obvestila najkasneje do 1. 
septembra 2020. 
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8. Sestavljanje igralnih predmetov 

Model drevesa A, ki se lahko uporablja na vašem lokalnem tekmovanju. 
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Model drevesa A, ki se lahko uporablja na vašem lokalnem tekmovanju. 
Model drevesa B, ki se lahko uporablja na vašem lokalnem tekmovanju. 
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Model drevesa C, ki se lahko uporablja na vašem lokalnem tekmovanju. 
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Model avtomobila A, ki se lahko uporablja na vašem lokalnem tekmovanju. 
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Model avtomobila B, ki se lahko uporablja na vašem lokalnem tekmovanju. 
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Model avtomobila C, ki se lahko uporablja na vašem lokalnem tekmovanju. 
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Prosimo, upoštevajte, da za dozirnike abrazivnega materiala potrebujete dodatne zidake 

iz kompleta EV3 Core Set (45544). Zidaki so navedeni na spodnji sliki.  
 

Če imate tehnične nosilce le v različnih barvah, jih ravno tako lahko uporabite. Barva teh 
zidakov ni pomembna za izvajanje naloge. 
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